Misturador para rebanhos de médio
porte que utiliza dietas de alto grão e
volumoso.

FUNDO
REVESTIDO
EM AÇO INOX
DE SÉRIE

Semi conﬁnamento

Semi conﬁnamento
Pasto

Conﬁnamento
Pasto

Conﬁnament

Misturador de ração total (TMR)
Sistema de mistura composto por rotor com movimento suave de
rotação que produz tombamento, conjugado com movimentos
alternados de 2 roscas horizontais posicionadas paralelamente
ao rotor que juntos permitem a mistura homogênea de forragens
com fibra curta e média em forma de silagem ou forragens verde
ou feno picado. Produz dietas de alto grão e alto concentrado.

Bica de descarga por gravidade com regulagem.

Benefícios
• Produto com a confiabilidade da marca Casale.
• Mistura homogênea, sem compactação e palatável para

Câmara de mistura.

o gado.

• Satisfação das exigências do mercado brasileiro, flexibilizando

•
•
•
•
•
•
•
•

a utilização de diversos subprodutos, como milho moído
ou em flocos, folhas com talos, forragem verde picada e
ingredientes de alta umidade, sem ocasionar danos às fibras.
Produz mistura em 2 ou 3 minutos e é ágil na distribuição.
Maior facilidade e produtividade da operação.
Eliminação de desperdícios, sem proporcionar acúmulo de
ingredientes nos cantos mortos.
Precisão na pesagem dos ingredientes no carregamento e na
descarga da dieta total.
Direciona a descarga da dieta total por gravidade, em
qualquer tipo de cocho, mesmo com altura desuniforme.
Facilidade para limpeza e manutenção.
Longa vida útil devido a qualidade dos materiais aplicados
na fabricação.
Distribuição uniforme do peso do equipamento, evitando a
sobrecarga do cabeçalho.

Transmissão traseira para melhor
distribuição de peso do equipamento.

Balança eletrônica programável
de primeira linha.

Aplicações

Semi conﬁnamento

Conﬁnamento

Leite

Corte

Sistema de transmissão banhado a óleo.

Acessórios opcionais
•
•
•
•
•
•
•

Balança com Saída USB.
Software de Gestão.
Kit para suplementação a pasto (semi confinamento a pasto).
Conjunto de Facas na Rosca Superior.
Conjunto de Placa Magnética.
Revestimento interno total Inox.
Construção total em aço inoxidável

Opcional kit para suplementação a
pasto com bica de descarga ajustável,
rodado tandem e célula de carga de
flexão.

DURA
MAIS!

POR QUE MÁQUINA CASALE DURA MAIS?

• É projetada para sofrer menos manutenção.
• A qualidade de seus componentes e 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!

Características técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Rotor escalonado.
Balança eletrônica programável de série.
Células de carga com suportes reforçados.
Transmissão traseira para melhor distribuição de peso do equipamento.
Suplemento de borracha para a bica de descarga.
Único ponto de engraxe.
Revestimento em aço inoxidável nas áreas da caçamba sujeitas a maior abrasão e oxidação.

Gestão do trato
Balança eletrônica programável: permite a dosagem com precisão de todos os ingredientes da dieta, garantindo
total aproveitamento dos nutrientes objetivando maior produção sem desperdício.
Software de gestão (necessário balança com saída USB): Formulação de receitas pelo computador e
acompanhamento das misturas e distribuições realizadas com informações obtidas através do Pen Drive com a
balança. Viabiliza o controle de custos da alimentação bovina e dos estoques de matéria-prima de seu confinamento.

Especificações técnicas
RXE-65E

ROTORMIX EXPRESS

RXE-40

RXE-65

Capacidade total (m³)

4,3

7

4

6,5

Carga máxima (kg)

1800

2925

Carga máxima (kg)

2925

Carga média (kg)

1440

2340

Carga média (kg)

2340

Diâmetro do rotor (mm)

1370

1370

Diâmetro do rotor (mm)

1370

Largura da porta (mm)

570

870

Largura de descarga (mm)

870

Largura (mm)

2280

2300

Largura (mm)

2470

Altura (mm)

2300

2410

Altura (mm)

2120

Comprimento (mm)

4350

5460

Comprimento (mm)

3770

Peso aproximado (kg)

2530

3380

Peso aproximado (kg)

3330

10.5/65-16R (2x)

900/20 (2x)

Potencia Instalada (CV)

50

60

Capacidade real de mistura (m³)

Pneus
Potencia mínima requerida na TDP (CV)

ROTORMIX EXPRESS ESTACIONÁRIA
Capacidade total (m³)
Capacidade real de mistura (m³)

Correntes (ASA)

7
6,5

25
80-80-100

60-80-100

80-80-100

Espessura da chapa do fundo com inox (mm)

6,66

Espessura da chapa do fundo com inox (mm)

6,66

6,66

Espessura da chapa lateral (mm)

4,76

Espessura da chapa lateral (mm)

4,76

4,76

Espessura da rosca superior (mm)

7,94

Espessura da rosca superior (mm)

7,94

7,94

Espessura da rosca inferior (mm)

9,53

Espessura da rosca inferior (mm)

9,53

9,53

Correntes (ASA)

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

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

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

