
DML/SSL - DML/SSL/VT

contra faca de corte 
em aço e soldada 
para obter uma trituração  
mais eficaz

Ajuste de Motor VT 
Regulagem específica (ad 
hoc) do motor para obter 
o maximo rendimento de 
qualquer sistema hidráulico.

Manómetro
para controle de pressão de 
trabalho

OPCIONAIS

Motor hidráulico com mecanismo de ajuste

Motor hidráulico de pistão de deslocamento variavel com ajuste 
manual de 32/65cc com válvulas de alivio e anti cavitacional (DML/SSL)

EQUIPAMENTO DE SÉRIE 

Estrutura e corpo com proteção a poeiras

Transmissão por correias 

Motor hidráulico de pistão de deslocamento variable com ajuste 
manual de 17/34cc con válvulas de alivio e anti cavitacção (DML/SSL) 
- (50 - 100 L/min)

Motor hidráulico de pistão de torque variable de 55/38cc  
(DML/SSL/VT) 

Mangueiras hidráulicas 

Tampa de trituração com acionamento hidráulico

MODELO

Potencia
(CV)

Vazão   Pressão       Largura 
(l/m (bar)

Diametro 
Larg. total Peso

trabalho 
(mm) (kg)

(mm)

maximo de 
trituração  

No. Dentes 

(mm)

tipo E
mín max mín max mín max

DML/SSL 125 40 70 50 130 180 250 1240 1520 685 120 30

DML/SSL 150 40 70 50 130 180 250 1480 1760 785 120 36

DML/SSL 175 40 70 50 130 180 250 1720 2000 885 120 42

DML/SSL/VT 125* 40 70 90 115 180 350 1240 1520 685 120 30

DML/SSL/VT 150* 40 70 90 115 180 350 1480 1760 785 120 36

DML/SSL/VT 175* 40 70 90 115 180 350 1720 1720 885 120 42

Contra faca soldada

Manometro para controle da pressão de trabalho

Estrutura para empurrar arvores

Válvula diversificadora (conecte e opere)

Motor integrado a estrutura

Válvula diversificadora  
(concte e opere) 
para abrir a tampa  
de trituração hidráulica

        De 40 até 70 CV Ø12 cm max

TRITURADOR FLORESTAL  

PARA MINI CARREGADEIRAS

TRITURADOR FLORESTAL COM ROTOR DE DENTES FIXOS, PARA MINI CARREGADEIRA.

Este é o menor modelo de trituradores florestais com rotor de dente fixo 
da FAE, projetado e fabricado para ser usado com mini carregadores 
com potencia de até 70 CV. 
A construção especialmente estrutura robusta é um investimento a longo 
prazo, enquanto o design especial dos dentes fixas, utilizáveis pelos dois 
lados, permitem durabilidade do material e garante a máxima 
confiabilidade e alto rendimento.

O motor de deslocamento hidráulico Variável automática torna a solução 
ideal para mini carregadeiras que não estão equipados com um sistema 
de alto fluxo.

Possibilidade de trabalhar com dois modelos diferentes de Dentes: 

Lamina Tipo E - Lamina de aço - pode ser usada os dois lados de corte.

Lamina Tipo E/HD - Lamina com insertos de Widia, para terrenos onde 
tem concentração de pedras. 

Os dados se referem ao produto sem opcionais. A Fae se reserva no direito de alterar as informações e seus produtos sem aviso prévio. 

Lamina 
tipo E

Lamina 
tipo E/HD
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