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Segue abaixo para sua apreciação, maiores esclarecimentos sobre o nosso produto -> 
 
 
DESTOCADOR RODER, ficando claro que este equipamento é objeto de patente sob o
Registro número PI1000465-03 A2, Sendo a fabricação e comercialização de exclusividade
da RODER Máquinas - Pardinho/SP.
 
Dispomos de 3 modelos , sendo elas para instalação em: Trato, Retro Escavadeira e
Escavadeira Hidráulica. Mesmo para a instalação no trato, o  sistema de acionamento é
hidráulico (não usa cardam).
 
DESCRITIVO TÉCNICO.: Modelo Escavadeira e Retro Escavadeira
 
Na escavadeira,  e na Retro, economizamos em estrutura/suporte e também na bomba
hidráulica, portanto o custo do implemento é menor do que no Trator. Lembre-se porém que
o fator determinante da escavadeira será a potência do motor (necessário Escavadeiras acima
de 13 Ton.) O motor hidráulico do implemento será adaptado, buscando aproveitar a
bomba/circuito hidráulico da escavadeira (existente).
 

Ergonomia do operador (não precisa ficar olhando para trás);
Executa 3 a 4 trilhas simultaneamente. 

 
Produção na escavadeira: A Produção média é de 1,0 Hectare a cada 8 a 10 Horas trabalhada.
Porem isso depende muito das condições do terreno, dos tocos, do tipo de solo e é claro do
operador. Temos clientes que tem rendimento melhor e pior dependendo de cada situação.
 
Produção na Retro: Na retro a produção é menor e não temos muitas referencias, pois a
maioria dos clientes que trabalham com Retro, são Prefeituras ou prestadores que fazem
destoca Urbana. 
 
Prazo de entrega: Em escavadeira e Retro o prazo de entrega é de 30 dias e não tem
necessidade de envio da maquina para nossa fabrica, fazemos a instalação no próprio local do
cliente.  
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No trator, é necessário observar a seguinte configuração básica:
Potência = 140 CV (min.)
TDP = 1000 rpm (tomada de potência) 
Tração = 4X4
Estabilizadores/lastros = Total (frontal + lateral);

 
 
 Produção no Trator: Levando-se em consideração madeira de Pinus ou eucalipto a produção
média é de 60 a 70 tocos por hora em eucaliptos de primeiro corte; E de 30 a 40 tocos em tocos
que já tiveram rebrotas. Mas isso depende muito das condições do terreno, operador e
profundidade que se necessita destocar. Portanto para dirimir qualquer duvida antes de
decidir a compra a melhor situação é visitar as operações em clientes. 
 
 
Prazo de entrega: aproximadamente 45 a 60 dias Para instalação em Tratores e tem a
necessidade de envio do Trator para nossa Fabrica.
 
 
Outras informações:
 
Manutenção Diária = afiação da broca com uma Esmeriladeira pequena, normalmente
usamos uma a bateria para que fique junto com o operador. 
 
Manutenção semanal: enchimento de solda no fio de corte da broca. Isso faz com que a broca
vá consumindo apenas a solda do corte e não a chapa base. Esse tempo de uma semana é uma
média, depende muito do tipo de solo e madeira trabalhado.  Na maioria dos casos o tempo é
de uma semana e em alguns casos com solo extremamente argiloso o tempo sobe para quase
um mês e também tem casos onde terreno e muito arenoso e o enchimento se da a cada 3 ou 4
dias. 
Substituição da ferramenta se faz necessária somente quando se observar que não há mais
condições de trabalho e enchimento das facas. 
Esse tempo pode variar muito dependendo das manutenções diárias e semanais que são muito
importantes para a durabilidade da broca e sua vida útil. 
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BENEFÍCIOS:
 
O  benefício que se tem com pós destoca com o destocador é muito maior, comparado ao
sistema convencional que retira os tocos. No caso do destocador Roder, o toco é triturado e
após a destoca faz se um trabalho com a grade agrícola e incorpora o resíduo ao solo. 
 
Além disso nosso sistema não agride o solo, não deixa tocos para fora da terra, evitando uma
operação de retirada de tocos do terreno ou até mesmo a necessidade de enterrar os
tocos, porque incorpora todo resíduo ao solo, evitando um custo extra com a retirada ou
enterramento dos tocos. 
 
Pensando em todos estes benefícios o trabalho feito com destocador fica mais vantajoso,
porque não se perde a qualidade do solo e tão pouco não se perde na produtividade no plantio
subsequente. Além disso e necessário um número menor de operações para que a área fique
completamente pronta para o plantio posterior. 
 
Isso gera um custo muito menor para destoca e terreno pronto, comparado a qualquer outro
sistema de destoca. 
 
 
 
Acesse nosso site:  www.roderbrasil.com.br
 
Video Escavadeira: https://www.youtube.com/watch?v=ATkmHSeTe0w&t=3s
 
Video Trator: https://www.youtube.com/watch?v=dyG7YwzSMak
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