
MODELO
C/3 + C/3/SS

max

UMM/DT 200 160 240 1000 2070 2470 2180 300 42+2 58+2

UMM/DT 225 170 240 1000 2310 2710 2430 300 46+2 66+2

UMM/DT 250 180 240 1000 2550 2950 2500 300 52+2 74+2

Dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos neste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio.

 

1
Terceira fila de contra facas

2
Sistema de alinhamento W 

3 4

PARA AQUELES QUE PROCURAM O MELHOR 

PRINCIPAIS OPÇÕES

TRITURADOR FLORESTAL COM ROTOR DE DENTES FIXOS.

UMM/DT  

TRITURADOR FLORESTAL 

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Eixo Cardan com limitador de torque

Transmissão com sistema roda livre

Trasmissão por correias tipo XPB

Tampa traseira hidráulica

Lâminas intercambiáveis forjadas e endurecidas

Placas anti-desgaste intercambiáveis em Hardox

Patins Ajustáveis 

Corpo da maquina protegido contra poeiras.

Sistema centralizado de lubrificação.

Link ligação hidraulico 

Auto-alinhamneto tipo Z - eixo de transmissão / caixa de velocidades

Mangueiras integradas a estrutura da maquina. 

OPCIONAIS

Terceira fileira de contra facas intercambiáveis.

Auto-alinhamneto tipo W - eixo de transmissão/caixa de velocidades

Suporte para derrubar arvores mecânico.

Suporte para derrubar arvores hidrauulico

Ripper extra para o suporte de derrubar arvores

Patins especiais para penetração no solo

Diversos tipos de dentes, dependendo do tipo de serviço.

de 160 até  240 CV Ø30 cm max

CARACTERISTICAS

Cilindro Protegido
para previnir problemas no cilindro

Tampa reforçada
 Para deixar equipamento mais forte.

Auto-alinhamneto tipo Z - eixo 
de transmissão / caixa de velocidades 

Lubrificação centralizada
permite fácil manutenção

Cilindros protegidos

Dupla linha de correntes de proteção.

Contra faca intercambiável  
forjada e endurecida
Para um vida util mais londa
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Dente Tipo C/3

Um triturador profissional com dentes fixos para processamento de material com até 30 cm de diâmetro. O UMM / DT oferece 
um tamanho que facilita o manuseio durante o trabalho, especialmente para aplicações difíceis, como declives íngremes. Este 
triturador apresenta um chassi resistente com proteção integrada para o cilindro e o elo hidráulico. Ele também possui contra 
facas intercambiáveis para fácil manutenção e substituição, bem como um sistema de lubrificação centralizado, estrutura para 
empurrar arvores com ríper.

ajuda a manter o correto ângulo 
de operação entre a PTO eixo e a 
tomada de força

processa o material para um 
melhor produto final

Suporte derruba arvores 
macânico ou Hidráulico

Mantem alinhamento entre 
a tomada de força e a caixa 
de transmissão. 

Ripper adicional para 
suporte derruba arvores. 

Potencia
 Trator

 CV

min.

TDP 

RPM

Largura 
de 

trabalho 

Largura 

total  

Peso 

KG

Diametro 
Trituração 

Max.

Numero de 
Dentes Tipo 

Numero de 
Dentes Tipo 

I + C/3/SS

EQUIPAMENTO COM TRATORES DE MÉDIA POTÊNCIA
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