
UML/S/DT

EQUIPAMENTO DE SÉRIE 

Eixo de Transmissão Cardan com Limitador de torque

Transmissão com roda livre 

Tampa traseira hidraulica

Corpo e estrutura selada contra poeira

Núcleo centralizado para engraxar

Mangueras hidráulicas integradas ao chassi

Protetor de cilindros

Patins ajustáveis

Trasmissão por correias XPB
Contra Faca   

Laminas internas anti desgaste FPC

Correntes de proteção parafusadas. 

OPCIONAIS 

Patins especiais de penetração subterraneo. 

Estrutura para Empurrar arvores  mecanica
Estrutura para empurrar arvores hidráulica

Dispositivo de auto alinhamento entre eixo de tomada de força PTO/
Transmissão tipo W

Sistema autoajustável do eixo tomada de força PTO/transmissão 
tipo Z 

Estrutura para empurrar com desgarrador adicional

Terceiro ponto de acople hidráulico

Contra Facas parafusadas 

Diferentes tipos de dentes

MODELO

Potencia 
(CV)

Largura de 
PDF 
(rpm)

largura  
trabalho 

(m

Peso
total 
(mm)

 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituração

No. dentes 

 (mm)

tipo
C/3 + C/3/SS

No. dentes 
tipo

I + C/3/SS
mín máx

UML/S/DT 200 130 190 1000 2070 2430 1690 250 42+2 60+2

UML/S/DT 225 130 190 1000 2310 2670 1825 250 48+2 66+2

TRITURADORES FLORESTAIS

de 130 
até 190 CV

Ø25 cm máx

Dispositivo de auto alinha-
mento entre eixo de tomada de 
força PTO/transmissão tipo W 
permite que o implemento 
trabalhe em diversos ángulos sem 
danificar a PTO (opcional)

Sistema autoajustável do eixo 
da tomada de força PTO/trans-
missão tipo Z mantendo 
sempre o ángulo correto de 
operacão entre eixo PTO e a 
tomada de força (opcional)

Laminas internas com 
revestimento anti desgaste 
FCP

Contra facas  
parafusadas intercambiaveis
Regula tamanho final de trituração

NOVIDADE

013012

A UML / S / DT melhora os aspectos mais importantes
da experiência de trituração com equipamentos FAE.
Introduz um novo e avançado design em equipamentos.

Dentes Fixos de widia. 
Tipo C/3 - Padrão

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

TRITURADOR FLORESTAL PARA TRATORES COM ROTOR DE DENTES FIXOS 
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