
MODEL Peso (kg)

tipo C/3 tipo A/3 A/3 + MH C/3 + C/3/SS

UMH/S 225 240 400 1000 2320 2820 4050 4360 400 88+2 54+2

UMH/S 250 250 400 1000 2560 3060 4290 4510 400 96+2 60+2

UMH/S/HP 225 350 500 1000 2320 2760 4100 4410 450 88+2 54+2

UMH/S/HP 250 350 500 1000 2560 3000 4340 4560 450 96+2 60+2

Data refers to machine as standard. The technical data in this catalog may be altered without prior notice.

1
Sistema alinhamnto Tipo W  

2
Suporte Arvores Mecanico  

 

3
Rippar adicional para suporte

4
Embreagem Hidraulica no  

eixo lateral para modelo (UMH/S)

PADRÃO INDUSTRIAL
TRABALHOS EXTREMOS

MAIN OPTIONS

TRITURADOR FLORESTAL COM ROTOR DE DENTES FIXOS. 

UMH/S - UMH/S/HP 

TRITURADOR FLORESTAL 

 de  240 a  500 CV Ø45 cm max

CARACTERISTICAS

Contra Faca PRO - com Esporões

NEW

NEW

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Tampa traseira hidráulica

Placas anti-desgaste internas FCP (UMH / S)

Haste de 3 pontos estendida ajustável

Corpo da máquina fechada

Cubo de lubrificação centralizado

Mangueiras hidráulicas integradas na estrutura

Proteção do cilindro

correntes de proteção parafusadas.

Transmissão com correias (UMH / S))

Transmissão de correias Poly-Chain® (UMH / S / HP)

Transmissão de embreagem hidráulica (UMH / S / HP)

Caixa de velocidades com roda livre

Caixa de engrenagens refrigerada a óleo (UMH / S / HP)

Eixo cardan 

Cardan lateral com limitador de torque (UMH / S)

Eixos do rotor aparafusados (em aço forjado)

Engate superior hidráulico

Auto alinhamento Z para eixo de transmissão / caixa de velocidades

Contra-facas intercambiáveis forjadas e endurecidas (UMH / S)

Terceira fila de contra-facas intercambiáveis forjadas e endurecidas
(UMH/S)

Contra-faca PRO intercambiáveis (UMH / S / HP)

Patins ajustáveis 

Suporte para apoio serviço. 

OPCIONAIS

Placas de proteção da corrente parafusada

Transmissão de embreagem hidráulica (UMH / S)

Transmissão mais forte para tratores até 450 HP  (UMH / S / HP)

Múltiplas opções de dentes

Sistema Alinhamento tipo W - eixo cardan / caixa de velocidades

Contra faca intercambiável com sistema SPIKE

Patins especial para trabalho em profundidade

Suporte para empurras arvores mecanico 

Suporte para empurras arvores hidraulico

Ripper extra para estrutura de empurrar

O UMH é o principal triturador florestal montado em trator da FAE. É classificado para triturar árvores de até 45 cm de diâmetro e é projetado para 
trabalhar com tratores de alta potência.

A ergonomia da nova estrutura dupla totalmente fechada “à prova de poeira” o quadro é projetado para máxima segurança do trabalho e do operador. 

Finalmente, o grande diâmetro do rotor e o novas contra-facas proporcionam excelentes resultados de trituração homogênea. Apoiado por toda 
estrutura de engenharia da FAE, o  UMH / S / HP   é construído para durar e oferece o máximo retorno do seu investimento.

Lubrificação centralizada
permite fácil manutenção

Haste de 3 pontos 
estendido e ajustável 

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

ou Hidraulico 

de empurra arvores
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