
MODELO UML/S/EX/VT 125        UML/S/EX/VT 150          UML/S/EX/SONIC 125         UML/S/EX/SONIC 150

Fluxo hidráulico (L/min) 145-300                            145-300                               145-300                                   145-300

Pressão (bar) 220-350                220-350                 220-350                   220-350

Peso escavadeira (t) 18-25                18-25                  18-25                    18-25

Largura de trabalho (mm) 1347                                 1587                   1347                                         1587

Peso (kg) 1450                                 1550                   1450                                         1550

Diâmetro do rotor (mm) 450                  450                   450                     450

Máx. Ø Trituração (mm) 300                  300                   300                     300

No. dentes tipo C/3+C/3/SS 26+4                                 32+4                                       26+4                                          32+4

tipo I+C/3/SS 36+2                                  42+2                                       36+2                                           42+2

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.

OPCIONAIS

Motor de pistão hidráulico de torque variável 160/108cc 
(235-300 L/min) - (UML/S/EX/VT)

Suporte para instalação na escavadeira personalizado. 

Motor hidráulico de configuração personalizada (UML/S/EX/VT) Suporte para instalação, personalizado + suporte apoio.

Válvula de desvio de fluxo (UML/S/EX/VT) Multiplas opções de dentes de corte.

Placas laterais reforçadas adicionais Rotor Bite Limiter

EQUIPAMENTO PADRÃO

Motor de pistão hidráulico de torque variável 110/60cc 
(145-240 L/min) (UML/S/EX/VT)

Poly Chain
®

Correia de transmissão

Motor de pistão hidráulico de torque variável 110cc - (145-240 L/min) 
(UML/S/EX/SONIC)

Anteparo para conexões hidráulicas

Válvula de controle de fluxo Porta com acionamento hidráulico

Válvula de desvio de fluxo (UML/S/EX/SONIC) Placas internas antidesgaste FCP

Válvula de segurança anti cavitação. Correntes de proteção parafusadas

Estrutura fechada para evitar a entrada de sujeiras Contra facas intercambiáveis

Motor fechado dentro da estrutura Sistema Sonic (UML/S/EX/SONIC)

TRITURADOR FLORESTAL PARA ESCAVADEIRAS

MAIN OPTIONS

K/3
(opcional)

145-300 L/min

C/3/HD
(opcional)

Ø30 cm max

18-25 t

Placas adicionais reforçadas
placas laterais para condições 
extremas de trabalho.

Válvula de desvio
para controlar a abertura e
fechamento da porta hidráulica
(UML/S/EX/VT).

Suporte para Instalação 
Personalizado.

Motor fechado na estrutura da maquina
protegido contra sujeira e danos

Correntes de proteção de fileira dupla
desvia os detritos que saem da máquina, aumentando a segurança

C/3
(padrão)

Mancais e rolamentos super dimensionados

Motor VT
Motor ajustável para obter o desempenho máximo
em qualquer escavadeira

Porta de abertura hidráulica
revolucionário sistema de abertura/fechamento datampa que reduz
a sujeira que entra nas áreas de serviço da máquina

Especificamente desenvolvido para escavadeiras que 
variam de 18 - 25 toneladas. Usando os principais recursos 
de design, como contra-facas intercambiáveis e outras 
vantagens, aproxima-se dos níveis de desempenho de 
nosso maior modelo, o UMM/EX.

Além disso, o deslocamento variável automático VT do
motor hidráulico aumenta a eficiência. Isso permite que o
equipamento realizar operações complexas sem esforço
enquanto trabalhava nas margens das estradas, ao longo 
das margens dos rios e em encostas íngremes.

Triturador florestal copm dentes fixos para instalação em escavadeiras.

UML/S/EX/VT - UML/S/EX/SONIC 

ROTOR TIPO C

Sistema Sonic

Contra-facas intercambiáveis e 
fabricadas em aço forjado para ter
duração máxima

BL BLADE
(opcional)

Rotor Bit Limiter
Tecnologia de limitador de avanço
para máxima produtividade usando
menor quantidade de potencia.

Sistema Sonic. 
é um novo sistema automático inteligente que gerencia
a transmissão hidráulica. Faz com que o equipamento
funcione na capacidade máxima
em todas as condições (UML/S/EX/SONIC)

C/3/SS
(dente lateral)

I
(opcional)

ROTOR TIPO I

BL BLADE
(opcional)

ROTOR TIPO BL

Válvula de desvio de fluxo
para controlar a abertura e fechamento
da porta hidráulica (UML/S/EX/SONIC)


