Tecnologia com simplicidade.
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Vagão forrageiro
Para o pecuarista que procura um vagão forrageiro simples e
eficiente, a Casale tem o Smart, o vagão com foco na simplicidade
e no baixo índice de manutenção sem abrir mão da tecnologia.
O resultado é um vagão que transporta (inclusive forragem para
ensilagem) e faz o trato diário do gado.

Esteira transportadora com correntes e
travessas especiais.

Benefícios
• Minimiza o desperdício.
• Distribuição eficiente.
• Facilita manobras e o deslocamento em qualquer tipo        
de terreno.

• Possibilidade de descarga traseira para ensilagem com    
fácil operação.

Esteira de descarga em PVC.

Características
• Frente dimensionada para carga através de colhedora.
• Descarga dianteira para servir a alimentação aos animais em

duas versões: rosca sem-fim ou transportador de correia de PVC.

• Esteira transportadora com correntes e travessas especiais.

Acessórios opcionais
• Fechamentos das laterais em aço inoxidável.

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!

Rosca sem-fim para descarga
dianteira.

Especificações
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
técnicas

9

Tempo aprox. de descarga dianteira (min)

3

Tempo aprox. de descarga traseira (min)

1,5

Número de batedores

2

Altura da bica de descarga (mm)

670

Largura (mm)

2240

Altura (mm)

2680

Comprimento (mm)

6830

Pneus
DESDE 1964

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

SMART-9000

Capacidade real (m³)

10.5/65-16 (4x)

Peso aproximado (kg)

2540

Potência mínima requerida na TDP (CV)

45

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

Conheça nossa linha
completa de produtos:

www.casale.com.br

/CasaleBrasil

