
Mangueiras hidráulicas

Varios tipos de motores 
hidráulicos para acoplar a 
diferentes tipos de escavadeiras

Estrutura e corpo interno 
“protegidos de poeira”

Válvula de controle de fluxo do 
sistema para proteger o motor 
de fluxo excessivo

Contra faca de corte de 
aço soldadas para obter 
uma trituração mais efetiva

Rolo posterior com  
dispositivo de auto limpeza

TRITURADOR FLORESTAL COM ROTOR DE MARTELOS/FACA S 
FLUTUANTES PARA ESCAVADEIRAS

PML/EX

MODELO

Fluxo Pressão 
(l/min) (bar)

Peso de  
escavadeira (t.)

Largura de 
Diametro 

Peso
trabalho  

(K
(mm)

maximo de 
trituracão  

N. Dentes

(mm)

martelos            facas

mín max mín max mín max PML Y

PML/EX 100 35 65 180 210 5,5 7,5 1015 320 60 16 16

PML/EX 125 35 65 180 210 6,0 7,5 1255 360 60 20 20

PML/EX 150 35 65 180 210 6,5 7,5 1495 400 60 24 24

OPCIONAIS

Motor de engrenagens de 38 cc com válvula anti cavitacional integrada
- (75 - 85 L/min)

Motor hidráulico variavel de pistão de 17/34 cc com deslocamento
de ajuste manual  e com válvula de alivio e anti cavitacinal 
- (35 - 75 L/min)

Suporte de acople com pinos sobre medidas

Placa de acople com dispositivo de auto nivelamento

Diferentes tipos de dentes

EQUIPAMENTO PADRÃO 

Estrutura e corpo protegidos de poeira”

Transmissão por correias

Motor de engrenagens de 27 cc com válvula anti cavitacional  integra-
da - (35 - 65 L/min)

Válvula de controle de fluxo do sistema  
(somoente com os motores de 27 cc e 38 cc)

Comporta de trituração posterior com ajuste mecánico

Contra faca de corte soldadas

Rolete de apoio  posterior

Posibilidade da opção para rotor equipado con martelos  
oscilantes  PML o facas flutuantes tipo Y

Informações relativas à máquina com equipamento padrão. As informações técnicas neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio

TRITURADOR FLORESTAL  
PARA ESCAVADEIRAS

Desde 5,5 hasta 7,5 t       de 35 até  85 L/min Ø 6 cm máx.

O britador pode ser equipado com um motor padrão de 
27cc ou um motor opcional de 38cc desta forma seu 
acoplamento para escavadeiras entre 5,5 a 7,5 
toneladas .

Além disso, um opcional motor de deslocamento 
hidráulico com ajuste manual de 17 / 34cc que faz deste 
modelo a solução ideal para qualquer escavadeira dentro 
dessa faixa. 

A válvula de controle de fluxo garante uma montagem 
rápida e simples do implemento sem necessidade de 
ajustes ou modificações no sistema hidráulico da 
escavadeira.
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