
Para evitar o cilindro se 
danifique. 

 
Estrutura reforçada 
ajuda a fornecer um produto mais 
refinado 

Design agressivo. 
O rotor saliente permite 
mais material para processar sem 
esforço. 

Placas interiores anti desgaste FCP 
absorve o desgaste enquanto protege 
o quadro 

Três fileiras de contra faca forjados e 
endurecido intercambiável. 
para a vida útil mais longa enquanto 
fornece um produto mais fino. 

Sistema de auto-alinhamento Z p/ 
o eixo de transmissão / caixa de 

velocidades. 
sempre mantém o correto ângulo de 

operação entre eixo e a tomada de 
força. 

Placas interiores antidesgaste FCP 
absorve o desgaste enquanto 
protege o quadro. 

Transmissão reforçada. 
Para tratores com potencia 

acima de 350 CV 

Extensão ajustável 
Ligação para 3 pontos 

se encaixa perfeitamente com 
qualquer tipo de trator 

 
 
 
 

  
DE 180  a  350 CV Ø35 cm max 

 

 
TRITURADOR FLORESTAL PARA TRATORES COM ROTOR DE DENTES FIXOS 

 

O UMM é um triturador robusto com alta produtividade e peso leve. Equipado com um rotor de dente fixo, o UMM é 
muito versátil e capaz de funcionar em tratores de 180 CV a 350 CV. Está classificado para triturar as árvores até 
35 cm de diâmetro. 
O nosso sistema de tomada de força autoalinhamento ajuda a garantir uma ótima posição de trabalho. 

 
 
 
 

 Alinhamento auto-ajustável Z - Cardan / caixa de velocidades  

 Cilindros Protegidos  
Transmissão HP mais potente para tratores até 450 HP 

Correntes de proteção de linha dupla 

Placas de proteção para correntes aparafusadas 

 
 
 
 
 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS OPÇÕES 

Proteção do cilindro  

Dispositivo de auto alinhamento de estilo W 

Alinhamento entre o eixo de transmissão / 
caixa de velocidades permite o triturador 
trabalhar em vários ângulos sem danificar a 
tomada de força e cardan. 

 
 
 
 

Ríper adicional para o quadro de pressão 

Ajuda com o posicionamento do material em 
pé enquanto. 

 
 

Suporte para empurrar arvores 
Mecanico ou  hidraulico. 
orienta e empurra o material para 
longe de transportadora. 

 
 
 
 

Embreagem hidráulica padrão 

Protege a transmissão TDP 
para iniciar bem e melhora a 
peformance da máquina 

 
 
 

 
MODELO 

Trator 
(HP) 

 
min max 

 
PTO 
(rpm) 

 
Working 

width 
(mm) 

 
Total 
width 
(mm) 

Weight including 
rotor (kg) 

tipo C/3 tipo B/3 

Max 
shredding 
diameter 

(mm) 

No. teeth type 

 
B/3+C/3/SS C/3+C/3/SS 

UMM/S 200 180 280 1000 2060 2490 2940 3250 350 72+2 44+2 

UMM/S 225 190 280 1000 2300 2730 3070 3360 350 80+2 50+2 

UMM/S 250 200 280 1000 2540 2970 3210 3520 350 92+2 56+2 

UMM/S/HP 200 180 350 1000 2060 2490 2980 3280 350 72+2 44+2 

UMM/S/HP 225 190 350 1000 2300 2730 3310 3580 350 80+2 50+2 

UMM/S/HP 250 200 350 1000 2540 2970 3450 3870 350 92+2 56+2 

 

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

 

TRITURADOR FLORESTAL 

UMM/S - UMM/S/HP 
ALTA PRODUTIVIDADE 
E BAIXO PESO 

 
 
 

B/3 

3 

2 

4 

EQUIPAMENTO DE SÉRIE 

 Eixo Cardan com Limitador de torque  

Caixa de velocidades com roda livrel 

Transmissão com correias em Poly-V Kevlar 

Tampa Traseira hidraulia  

Lâminas intercambiáveis forjadas e endurecidas 

Três fileiras de contra-faca intercambiáveis forjadas e endurecidas 

 Placas interiores antidesgaste FCP  

 Patins ajustáveis  

 Haste de 3 pontos estendida ajustável  

 Corpo da máquina fechada contra poeira  

 Sistema de lubrificação centralizada  

 

 
 

OPCIONAIS 

Dispositivo de auto alinhamento de estilo W entre o eixo Cardan / caixa de velocidades 

 Suporte para empurrar arvores - mecanico  

 Suporte para empurrar arvores - hidraulico  

 Estrutura para empurrar com desgarrador adicional  

 Transmissão de embreagem hidráulica (UMM / S / HP 225 e 250)  

 Patins especiais de penetração subterraneo  

 Diversas opções de dentes.  

 

 Link superior hidraulico

 Mangueiras hidráulicas integradas na estrutura
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