Capacidade

2m3

Disponível
com GeoPec
Control,
sistema de
balança e GPS
com relatórios
inteligentes.

Semi conﬁnamento

Distribuidor de ração, suplemento mineral e
concentrado para suplementação a pasto.
O Feeder 20 SC é capaz de fazer a distribuição de qualquer produto
desde que o mesmo seja em pó ou peletizado (material seco).

Benefícios
•
•
•
•
•

Produto com a confiabilidade da marca Casale;
Baixa Manutenção;
Redução de mão-de-obra e fadiga operacional;
Pneu de trator agrícola para suportar os terrenos acidentados de pasto;
Descarregamento com vazão regulável, graças à válvula de fluxo do
motor hidráulico da bica, com fácil acesso;
• Não requer utilização de cardan: ligações simples e rápida através de dois
pares de mangueiras utilizando o sistema hidráulico do trator;
• Exclusivo sistema de deslocamento lateral para aproximação ao cocho.
Muito útil para cochos cobertos de 2,20m de altura mínima, mantendo o
trator para fora do telhado.

Eixo com deslocamento lateral
durante a descarga (até 1m)

Características
• Caçamba construída em plástico roto-moldado, proporcionando
leveza e durabilidade ao equipamento;

• Eixo com rodado simples e pneus agrícolas;
• Chassi e cabeçalho construídos em aço leve e resistente;
• Chupim acionado por motor hidráulico com válvula de controle de

Balança eletrônica ou balança eletrônica
com GPS (GeoPec Control) opcionais.

fluxo;

• Equipamento acionado sem necessidade de cardan: necessário
comando hidráulico duplo;

• Tampa em plástico roto-moldado para cobertura e proteção no
período das águas;

• Receptor do chupim em aço inoxidável de série: parte sujeita à
corrosão na utilização de sal mineral.

Aplicação
• Ração concentrada 700 kg por m³;
• Sal mineral 1.100 kg por m³.

Acessórios Opcionais
• Balança eletrônica (consultar opções);
• Sistema GeoPec Control: balança eletrônica e GPS integrados, com

Especificações
técnicas
FEEDER-20 SC
Capacidade total (m³)
Capacidade real de mistura (m³)

Capacidade de carga máxima (m³ / Kg)
Largura (mm) com bica fechada
Largura (mm) com bica aberta
Altura (mm)
Comprimento (mm)
Peso aproximado (kg)
Pneus
Potencia mínima requerida na TDP (CV)
Tempo de descarga aproximado a 540 RPM na TDP

2
2
2 / 2.200
2659
2107
3165
630
8.00 -18 (2x)
50cv
4 minutos

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

relatórios inteligentes para gestão do trato;

• Kit sal: Chupim com helicoide em aço inoxidável, revestimento do
tubo em polietileno e motor descompactador

DESDE 1964

Fone: 16. 3411-5000 / 16. 3411-5001 / 16. 98122-4238 / 16. 99798-4238
Rod. Washington Luís, Km 237, São Carlos/SP - Brasil.

* Especificación técnica sujeta a cambios sin previo aviso.
Las fotos son meramente ilustrativas y los pesos indicados
en ellas son aproximados.

Conheça nossa linha
completa de produtos:

www.casale.com.br

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
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