Eficiência e controle para
suplementação a pasto.

BALANÇA
DE PRECISÃO
COM GPS

CAÇAMBA
GALVANIZADA
A FOGO

Semi conﬁnamento

Pa

®
Distribuidor de ração e suplemento
alimentar
Distribuidor com sistema de roscas sem-fim, sendo uma
na caçamba e outra na bica de descarga o que permite
realizar a suplementação a pasto com ração, suplemento mineral e concentrado. Patente Requerida.

Benefícios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundo interno em aço inoxidável.

Produto com a confiabilidade da marca Casale.
Alta resistência à abrasão e à oxidação.
Baixa manutenção.
Fácil circulação mesmo em espaços reduzidos como,
por exemplo, porteiras.
Bica de borracha que permite, no campo, a
customização da altura em relação ao cocho.
Versatilidade de capacidade de distribuição do
concentrado com precisão.
Gestão precisa e controle efetivo do trato.
Redução de mão de obra e fadiga do profissional.
Distribuição uniforme e controlada, permitindo o
aumento da produtividade, conforme recomendações
de nutricionistas.

Aplicação

Leite
Suplementação
a pasto

ento
ementação
a pasto

Rosca de descarga dobrável.

Leite
Corte

Corte

Características
•
•
•
•
•

Caçamba construída em aço galvanizado a fogo.
Rosca transportadora acionada por redutor planetário.
Descarga por meio de rosca dobrável (chupim).
Eixo Tandem para deslocamento em terrenos acidentados.
Fundo revestido com aço inoxidável para maior resistência
a abrasão.
• Lona retrátil para cobertura e proteção no período das
águas para todos os modelos.

Balança eletrônica
com GPS de série.

Opcionais
• Balança Eletrônica com GPS;
• Balança Eletrônica programável;
• Sistema GeoPec Control (software de gestão de
distribuição de ração).

Lona para proteção.

Lona para proteção.

Eixo e rodado Tandem.

DURA
MAIS!

Sistema de célula de carga e suportes
robustos para operação em campo.

POR QUE MÁQUINA CASALE DURA MAIS?

Compare!
Fale com quem já tem há anos, a diferença é visual!

1de GARANTIA
ANO

Gestão do trato
CASALE
GANADERÍA
DE PRECISIÓN

Control

Benefícios do GeoPec Control:
• Elimina controles manuais sobre a quantidade de alimento a ser descarregado em cada local.
• Garante que a quantidade planejada seja distribuída em cada lote.
• Permite o acompanhamento por relatórios gerenciais.
• Relatórios por mapas: informativos e fáceis de operar.
• Plataforma gratuita, baseada nas imagens do Google Earth.
• Indicação do percurso realizado.
• Cores indicando a qualidade do serviço.
• Informações alimentadas via Pen-drive.

Especificações técnicas
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FEEDER 45 SC

FEEDER 75 SC

FEEDER 200 SC
(Caminhão)
20.5

5

8

4.5

7.5

20

4,5/3.200

7,5/5.250

20/14.000

Largura (mm) com bica fechada

1951

2030

2600

Largura (mm) com bica aberta

3207

3275

3300

Altura (mm)

2400

2600

2015

Comprimento (mm)

5550

6370

7550

Peso aproximado (kg)

2500

2600

3500

10.5/65-16 (4x)

10.5/80-18 (4x)

-

Potencia mínima requerida na TDP (CV)

50CV

65CV

260CV

Tempo de descarga a 540 RPM na TDP

9 minutos

12 minutos

-

Capacidade total (m³)
Capacidade real de mistura (m³)
Capacidade de Carga máxima (m³/Kg)

Pneus

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

Mecanização
e gestão
em um único
equipamento

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

