Alta produção e desempenho
na colheita de forragem fresca e
produção de silagem/pré-secado.

Semi conﬁnamento

AGILIDADE
E ALTA

PERFORMANCE

REGULAGEM
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DO CORTE

Pasto

Conﬁnamento

Colhedora de forragem de alta produção para trato verde
Para o pecuarista que deseja produtividade na sua atividade de confinador, seja ela de corte ou leite, a Casale desenvolveu a colhedora CFC Super, o equipamento líder em sua categoria, pois garante uma produção de forragem
picada no tamanho ideal para alimentação do gado e com mais fibras na dieta quando usada na dieta de ração total.

Benefícios
• Produto com a confiabilidade da marca Casale.
• Devido ao sistema automático das facas o
equipamento proporciona total segurança para o
operador e com baixo custo de manutenção.
• Única que colhe forragem úmida, sem “embuchar”,
devido à sua alta rotação e ao desenho especial do
exclusivo rotor repicador de alto rendimento.
• Sistema que permite a pré-secagem e posterior
recolha da forragem.

Aplicação
Trato Verde

Silagem

Sorgo Consorciado

Características
•
•
•
•

Acessórios opcionais
• Aplicador automático de inoculante.
• Suplemento de bica.

Afiador automático das facas (patenteado).
Rotor recolhedor.
Bica de descarga controlada hidraulicamente.
Regulagem hidráulica de altura do corte.

Especificações técnicas
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Produção (ton/h)

CFC-1300

CFC-1800

até 20

até 30

Número de facas rotor colhedor

24

36

Número de facas rotor repicador

6

6

Número de correias

3

3

1300

1800

Largura de corte (mm)
Altura de corte regulável (mm)

50 a 300

50 a 300

Diâmetro do rotor repicador (mm)

780

780

Diâmetro da rosca transportadora (mm)

280

280

Largura (mm)

2560

3060

Altura (mm)

3390

3390

Comprimento (mm)

3250

3250

6.00 X 16" (2x)

6.00 X 16" (2x)

Pneus
Peso aproximado (kg)

1185

1300

Potencia mínima requerida na TDP (CV)

30/65

40/75

540

540

Rotação na TDP (rpm)

* Especificação técnica sujeita a alterações sem prévio aviso. As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados.

Sistema que permite a pré-secagem com posterior recolha
da forragem por meio de rotor recolhedor.

Colhedora de forragem com rotor cilíndrico de alta performance para ensilagem
de gramíneas em geral
Para o pecuarista em busca de uma colhedora de alta produção que produz um corte em tamanho menor e mais
uniforme, a CRC-AP é a solução.

Benefícios

• Produto com a confiabilidade da marca Casale.
• Única do mercado capaz de garantir um excelente

tamanho de corte com alta produtividade.
• Devido ao sistema automático das facas o equipamento
proporciona total segurança para o operador e com baixo
custo de manutenção.
• Única que colhe forragem úmida, sem “embuchar”, devido
à sua alta rotação e ao desenho especial do exclusivo rotor
repicador de alto rendimento.
• Sistema de descarga traseira que permite o enleiramento
e pré secagem com posterior recolha da forragem.

Aplicação
Trato Verde

Silagem

Sorgo Consorciado

Características
•
•
•
•
•

Acessórios opcionais

Afiador automático das facas (patenteado).
Rotor recolhedor.
Rotor repicador tipo cilíndrico.
Bica de descarga controlada hidraulicamente.
Regulagem hidráulica de altura do corte.

DURA
MAIS!
POR QUE MÁQUINA
CASALE DURA MAIS?

• Aplicador automático de inoculante.
• Suplemento de bica.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CRC-150

CRC-180

até 25

até 30

Número de facas rotor colhedor

36

42

Número de facas rotor repicador

24

24

1500

1800

Produção (ton/h)

Largura de corte (mm)

50 a 320

50 a 320

Diâmetro do rotor repicador (mm)

790

790

• É projetada para sofrer menos

Diâmetro da rosca transportadora (mm)

280

280

Largura (mm)

3020

3310

• A qualidade de seus componentes e

Altura (mm)

3370

3390

Comprimento (mm)

2990

3010

6.00 X 16 (2x)

9L-15 (2x)

manutenção.

especificação (composição química,
espessura, dureza e resistência) dos
materiais aplicados na sua fabricação é
superior.
Compare!
Fale com quem já tem há anos, a
diferença é visual!

Altura de corte regulável (mm)

Pneus
Peso aproximado (kg)

1360

1430

Potencia mínima requerida na TDP (CV)

40/60

50/85

540

540

Rotação na TDP (rpm)

* Especificação técnica sujeita a alterações sem prévio aviso. As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados.

CFC SUPER

CRC-AP

Afiador automático das
facas (patenteado).

Bica de descarga controlada
hidraulicamente.

Regulagem hidráulica de
altura de corte.

Rotor repicador tipo disco,
com 6 facas (CFC1300 e
CFC1800).
Rotor repicador tipo
cilíndrico, com 24 facas
(CRC-AP).

Aplicador automático de
inoculante (opcional).

Rotor colhedor.

DESDE 1964

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.casale.com.br

Fone: 16. 3411-5000 / 16. 3411-5001 / 16. 98122-4238 / 16. 99798-4238
Rod. Washington Luís, Km 237, São Carlos/SP - Brasil.
Casale Equipamentos Ltda. reserva-se o direito de alterar seus produtos ou suas
especificações. As descrições contidas neste catálogo foram precisas no momento da
publicação, mas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir
equipamentos opcionais ou acessórios e podem não incluir todo equipamento padrão.
Todos os equipamentos Casale são produzidos seguindo o que determina a NR-12. ABR/16

/CasaleBrasil

