
SSH - SSH/HP
BASICAMENTE UNICOS

Y CONFIABLES

1 Contra faca Florestal 
para trituração de mais fina 2

Rolo de apoiocom acionamento 
hidráulico  

com raspador para permitir ao 
rolo trabalhar em solos úmidos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS OPCIONAIS

  De  160 
   até 500 CV

P50 cmØ70 cm máx

FRESA FLORESTAL - DESTOCA

FRESA FLORESTAL PARA TRATORES - TRITURAÇÃO DE TOCOS - DESTOCA

NOVIDADE

EQUIPAMENTO PADRÃO 

Comporta Traseira Hidraulica

®Laminas internas anti desgate de aço Hardox

Proteção Lateral interna

Correntes de proteção

Transmissão por engranagens laterais

Transmssão lateral de engranagens com sistema de refrigeração de 
óleo hidráulico (SSH/HP)

Transmissão com roda livre (refrigeração hidraulica para SSH/HP)

Eixo de tomada de força PTO (SSH/HP)

Embreagem para eixos transmissão lateral

Cardan com limitador de torque (SSH)

Ponte de eixo do rotor aparafusada (Em aço forjado)

OPCIONAIS 

Grelha florestal parafusada na tampa traseira

Transmissão reforçada para tratores com potencia de 360-
400 CV (somente para versão padrão da SSH)

Diferentes tipos de dentes

Sistema auto ajustavel do eixo da tomada de força PTO/transmisión tipo W

Contra faca de corte ajustável (florestal)

Rolo de apoio com acionamiento hidráulico  
(wide roller)

Patins ajustaveis

Contra faca dosadora. 

Terceiro ponto Hidráulico ( Exceto para SSH 150-175)

Sistema auto ajustavel  do eixo PTO/transmisión tipo Z

®Contra faca ajustável em aço Hardox

Dupla transmissão lateral 
de engranagens 

para desacelerar o rotor,  
 reducindo desgaste de 

dentes

Grelha independente 
permite o ajuste granulométrico 
do material processado; Maior 
distancia entre as grelhas 
 e a comporta traseira permite 
melhor fluxo do material

Contra faca de corte 
aço soldado  
para maior durabilidade

Laminas interiores de 
desgaste parafusadas 
e fabricadas em hardox®

garantem resistencia superior 
ao desgaste e danos por ruptura

Núcleo centralizado de 
Lubrificação 

facilitando a manutenção 
da maquina

Dispositivo de auto 
alinhamento

entre eixo tomada de força
PTO/transmissão tipo W

permite que o implemento 
trabalhe em diversos ángulos sem

danificar a TDP

MODELO

Potencia 
(CV)

Largura de 
PDF 
(rpm)

Larg. 
trabalho 

(mm)

 Peso
total 
(mm)

 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituração  
(mm)

Profundidade 
maxima de 

trabalho (mm)

No. dentes 
tipo

A/3 + MH 
min max

SSH 150 160 280 1000 1600 1980 3690 700 500 58+4

SSH 175 180 280 1000 1840 2220 3920 700 500 66+4

SSH 200 200 400 1000 2080 2472 4830 700 500 78+4

SSH 225 220 400 1000 2320 2712 5200 700 500 88+4

SSH 250 240 400 1000 2560 2952 5570 700 500 98+4

SSH/HP 225 360 500 1000 2320 2712 5310 700 500 88+4

SSH/HP 250 360 500 1000 2560 2952 5680 700 500 98+4

029028

O novo SSH oferece melhor desempenho e extrema durabilidade ao longo do tempo. O tamanho considerável de
rotor permite triturar tocos com um diâmetro de até 70 cm, enquanto o alto número de dentes oferece o melhor
resultado em operações de trituração, mesmo na presença de raízes a profundidades de até 50 cm. A qualidade 
dos materiais e soluções tecnológicas, bem como a adição chapas de desgastes intercambiáveis e sistema de 
refrigeração para a transmissão central na versão HP, garante o melhor desempenho e extrema durabilidade ao 
longo do tempo.

Estrutura com proteção contra poeiras

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