
A MAIS VENDIDA. 

LIDER NO MERCADO MUNDIAL

PRINCIPAIS OPCIONAIS

1
Laminas laterais reforçada 
para uso do triturador em  
condicões extremas 2

Válvula diversificadora  
(acople e opere)  
para abrir e fechar a tampa de 
trituração hidráulicamente.

TRITURADOR FLORESTAL COM ROTOR DE DENTES FIXOS (UML/EX)
OU COM ROTOR DE MARTELOS OSCILANTES (FML/EX) PARA ESCAVADEIRAS.

UML/EX - FML/EX

CARACTERÍSTICAS

EQUIPAMENTO DE SÉRIE 

Estrutura e corpo protegidos contra poeiras.

Transmissão por correias

Motor hidráulico de pistão de  63 cc com válvulas de alivio e 
anti cavitacional (UML/EX) - (110 - 150 L/min)

Motor hidráulico de pistão de torque variavel de 110/60 cc  
(UML/EX/VT) - (120 - 180 L/min)

Válvula de controle de fluxo do sistema (control de flujo)

Comporta de trituracção hidráulica

Contra facas de corte soldadas

Tampas de proteção “anti poeira”

Motor integrado a estrutura

OPCIONAIS

Motor hidráulico com mecanismo de ajuste (UML/EX/VT)

Válvula diversificadora (engate e opere)

Suporte de montagem com pinos nas medidas

Suporte de montagem com pinos nas medidas e suporte

Diferentes tipos de dentes

Limitador de torque para rotor (UML/EX/VT)

Contra faca de corte 
em aço - soldada 
para obter trituração mais efetiva 

Motor de torque variavel VT 
para aumentar el rendimiento e 
reduzir os custos de operacão

Tampa de trituração anti poeira  

Sistema revolucionario de 
abertura e fechamento que  
protege contra poeira a 
estrutura interna da maquina

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso

*Motor hidráulico de desplazamiento variable

TRITURADOR FLORESTAL   
PARA ESCAVADEIRAS

Dupla fileira de correntes de proteção

Suporte de apoio para execução de manutenções 

Motor integrado a 
estrutura  

perfeitamente protegido contra 
impacto e sugeira

Suporte de acople com Pinos-
 sobre medidas e pé de apio 

(opcional)

Ajuste de Motor VT
Regulagem específica (ad 

hoc) do motor para obter 
o máximo rendimento de 

qualquer sistema hidráulico

Válvula de control de fluxo do 
sistema

para proteger o motor de um 
fluxo  excessivo

MODELO

Peso de  Vazão Pressão 
(l/min) (bar) excavadeira (t.)

Largura de 
Diametro 

Peso
trabalho 

(K
(mm)

maximo de 
trituração  

No. Dentes/martelos

elos min (mm)max min max min max C/3+C/3/SS I+C/3/SS FMM

UML/EX 100 110 150 220 350 14 20 1100 980 200 20+2 28+2 -

UML/EX 125 110 150 220 350 14 20 1340 1085 200 26+2 36+2 -

UML/EX 150 110 150 220 350 14 20 1580 1185 200 32+2 42+2 -

UML/EX/VT 100* 120 180 220 350 14 20 1100 980 200 20+2 28+2 -

UML/EX/VT 125* 120 180 220 350 14 20 1340 1140 200 26+2 36+2 -

UML/EX/VT 150* 120 180 220 350 14 20 1580 1240 200 32+2 42+2 -

FML/EX 100 110 150 220 350 14 20 1100 950 200 - - 16

FML/EX 125 110 150 220 350 14 20 1340 1050 200 - - 20

FML/EX 150 110 150 220 350 14 20 1580 1150 200 - - 24

Ø20 cm max       De 14 até  20 t         de    110 até  180 L/min
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É é o  modelo de triturador florestal para escavadeiras mais representativo da gama, graças às suas dimensões e
vantagens em termos de robustez, confiabilidade e desempenho.
O inovador sistema de abertura / fechamento hidráulico da câmara de trituração completamente integrado na estrutura, 
juntamente com os patins. 
É ainda mais simples e seguro de usar, protegendo simultaneamente os componentes internos do pó, terra e detritos. 
A placa de acoplamento garante extrema robustez e confiabilidade durante o seu uso.
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