Misturador de ração total de alta
homogeneização, de pequeno porte e
com sistema auto carregável.

FUNDO
EM AÇO
INOX

BALANÇA

eletrônica
programável
DE SÉRIE

Semi conﬁnamento

Pasto

Conﬁnamento

Misturador de ração total (TMR)
Sistema de mistura composto por rotor escalonado especial
associado a 2 roscas horizontais de movimentos alternados
que permite a mistura de forragens de fibra curta e média, em
forma de silagem, feno picado, rações e subprodutos usados
na alimentação bovina, podendo produzir dietas de alto grão
ou alto concentrado. Equipamento tracionado por trator a
partir de 40CV. Não utiliza o 3º ponto na barra de tração.
Balança eletrônica programável
de série.

Benefícios
• Produto com a confiabilidade da marca Casale.
• Baixo consumo de potência e tempo de mistura de 2 minutos.
• Mistura homogênea e sem compactação garantindo mais
•
•
•
•
•
•
•

eficiência do funcionamento do sistema digestivo dos animais e
consequentemente aumento da produção de leite e carne.
Não usa eixo cardan, gerando maior segurança operacional.
Precisão e confiabilidade na pesagem dos ingredientes da dieta.
Redução do desperdício de silagem e precisão de pesagem.
As partes da caçamba sujeitas a maior abrasão e à corrosão são
revestidas em aço inox.
Economia de mão de obra e diminuição de fadiga do
profissional.
Sistema de desensilagem que protege a qualidade do silo.
Maior durabilidade e fácil manutenção em campo.

Aplicação
Conﬁnamento

Ovinos
Conﬁnamento

Sistema de mistura de rotor.

Leite

Caprinos
Leite

Corte

Corte

Características técnicas
Caprinos
•OvinosRotor escalonado
de alta performance.
• Acionamento do equipamento por bomba hidráulica

própria, direto na TDP do trator.

• Sistema hidráulico que permite a parte traseira da máquina
•
•
•
•

abaixar até o solo, evitando erros de medição da balança
eletrônica e facilitando a descarga.
Balança eletrônica programável de série, dotada de 4 células
de carga.
Sistema de auto carregamento com dispositivo desensilador
hidráulico e dotado de válvula antitravamento.
Revestimento fundo da caçamba em aço inoxidável.
Facas aparafusadas na fresa do desensilador permitindo
fácil substituição.

Fresas com facas parafusadas, de
acionamento hidráulico.

Dura
Mais!

PORQUE 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!

Especificações técnicas
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Capacidade real de mistura (m³)

RM-16
1,6

Carga máxima (kg)

610

Diâmetro do rotor (mm)

1000

Largura da porta (mm)

500

Largura (mm)

2470

Altura (mm)

1770

Comprimento (mm)
Pneus
Peso aproximado (kg)
Potência requerida na TDP (CV)
Correntes (ASA)

3500
6.00 X 9" (2x)
1700
45
40 - 50

Espessura da chapa do fundo com inox (mm)

5,18

Espessura da chapa lateral (mm)

3,18

Espessura da rosca superior (mm)

4,76

Espessura da rosca inferior (mm)

4,76

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