CARREGA
CORTA

COLHE

Novo conceito de funcionamento e desempenho insuperável
em qualquer condição de trabalho, somado às demais
aplicações exclusivas da CFA 1000 Ipacol.
Sistemas mecânicos e eletrônicos de última geração.
Plataforma cortadora forrageira standard de 3 metros, com tecnologia
de ponta, com dois tambores de grande potência, rotor com 12 facas em
tungstênio-carboneto centrais ajustáveis, e esmagador ativo de grãos
de alta eficiência, alternativa efetiva de custo para quem quer
colher o próprio milho ou sorgo para silagem.

CFA 1000

Colhedora de Forragem Autopropelida
CFA 1000

Opções de plataformas para corte e colheita de forragens.
CORTADORA DE FORRAGEM SEGADORA FRONTAL
DE LARGURA 4,2 METROS
ACONDICIONADORA
DE
LARGURA 3,2 METROS
Para corte direto de pastagens, que
conjugada ao picador forrageiro,
permite corte diário de pasto para o
trato animal, processado nas medidas
de corte necessárias.

Com sistema de flutuação autonivelante
para seguir as ondulações do terreno
com extrema precisão, para corte limpo
e preciso, com rolos acondicionadores
de borracha para a pré-secagem da
forragem, permite o corte para o trato
animal diário ou para a elaboração de
fardos para estoque.

RECOLHEDORA DE FORRAGEM
DE LARGURA 3,0 METROS
Para colheita de forragens em geral, présecados, entre outros, que conjugada ao
picador forrageiro, permite a colheita de
pasto processado nas medidas de corte
necessária, para o trato diário do animal
ou elaboração de fardos para estoque.

Colhedora de Forragem
Autopropelida
CFA 1000
Motor MWM (modelo)

6.12 TCE

Potência nominal (CV)

260

Torque máximo a 1.300 rpm (Nm)

1040
2200

Regime potência máxima (rpm)
Cilindrada (L) / Quantidade de cilindros

7,2 / 6

Capacidade tanques de combustível (L)

275

Transmissão

Hidrostática
4

Número de velocidades
TDP Dianteira Eletro-hidráulica 1.000 (rpm)

Sim

Três pontos dianteiro (5 t)

Sim

Sistema hidráulico dianteiro

Sim

Plataforma de corte de milho (m)

3,0

Desempenho (t/h)

50 a 60

Plataforma cortadora de pasto (m)

4,2

Desempenho (t/h)

35

Plataforma recolhedora de pasto (m)

3,0

Desempenho (t/h)

30

Calha de descarga (ângulo de rotação)

270 0

Acionamento hidráulico

Sim

Altura da calha (mm)

4200

Sistema Elétrico (bateria)

1 de 12 V
120 A

Alternador
Pneus Dianteiros / Traseiros

18.4-30 - 12.4-24

Cabina ar-condicionado
Coluna de direção ajustável

Sim
Sim

Assento para acompanhante

Sim

Altura até o ar condicionado (mm)

3480

Largura máxima sem plataforma (mm)
Largura máxima com plataforma (mm)

2250
3050

Distância entre eixos (mm)

2700

Comprimento total (mm)

7800

Peso aproximado com plataforma (kg)

9.500

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.
Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.
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