
FRESA FLORESTAL PARA TRATORES -  UTILIZADO PARA TRITURAR TOCOS. 

SSL

EQUIPAMENTO PADRÃO

Eixo Cardan com sistema de embreagem 

Eixo de transmissão com limitador de torque

Transmissão roda livre

Transmissão lateral de engrenagens

Comporta traseira com abertura e fechamento hidraulico

Contra faca de corte em aço, e soldada.

Estrutura protegida contra poeiras

Proteção lateral interna

Correntes de proteção

OPCIONAIS

Terceiro ponto hidráulico

Rolo com de acionamento hidráulico

Diferentes tipos de dentes

Martelos Oscilantes

Arado frontal de duplo disco.

MODELO

Potencia 
(CV)

Largura de 
PDF 
(rpm)

Largura 
trabalho 

(mm)

 Peso
total
(mm)

 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituração  
(mm)

Profundidad 
maxima de 

trabalho (mm)

No. dentes 
tipo

B/3 + C/3/SS 
mín máx

SSL 150 100 160 1000 1580 1880 2080 300 300 54+4

SSL 175 110 160 1000 1820 2120 2260 300 300 66+4

SSL 200 120 220 1000 2060 2360 2620 300 300 74+4

SSL 225 130 220 1000 2300 2600 2810 300 300 82+4

SSL 250 140 220 1000 2540 2840 2990 300 300 96+4

Rolo com acionamento 
hidráulico com raspador 
para permitir o rolo trabalhar 
em solos umidos. 

Dupla Transmissão Lateral 
de engrenagens, 
para desacelerar o rotor, para 
poder reduzir o desgaste de 
dentes

FRESA FLORESTAL - DESTOCA

De 100 
   Até 220 CV

P30 cmØ30 cm máx

É o menor modelo dentro da faixa de FRESAS florestais 
da FAE. Graças ao seu peso leve e disponibilidade em 
diferentes larguras de trabalho e a diferentes gamas de 
tratores. 

A transmissão lateral de engrenagens permite que o rotor 
gire a uma velocidade menor em comparação com os 
trituradores florestais de transmissão de correia 
convencional fazendo a Transmissão SSL muito mais 
confiável, garantindo profundidade de trabalho, trituração 
consistente e desgaste reduzido dos dentes, mesmo em 
áreas abrasivas.

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