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A MELHOR RELAÇÃO CUSTO x BENEFÍCIO

Vagão Forrageiro Misturador

Hidráulico - VFMH 1.5 / 2.2

Baixa potência requerida

Rapidez no carregamento

Excelente capacidade de carga

Desensilagem suave e precisa

Preservação da estrutura do alimento

Ótima e consistente qualidade na mistura

Descarga lateral uniforme e rápida

Gerenciamento de operação
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Principais Características

Vagão Forrageiro Misturador

Hidráulico - VFMH 1.5 / 2.2

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio. Fotos e desenhos são ilustrativos

e pesos indicados são aproximados. Nota: Densidade média dos produtos: 430 a 500 kg/m³.

O Minimix 1.5 / 2.2 oferece maior comodidade na operação de alimentar

rebanhos menores de bovinos, ovinos, caprinos, etc. com maior agilidade e

grandes benefícios;

O único com sistema exclusivo de reversão do caracol de descarga, para

extrema rapidez de operação. Com funcionamento totalmente hidráulico,

para extrema potência e silêncio de operação;

Com transmissão por caixa redutora epicicloidal, para extrema força e

durabilidade de operação; Rotor misturador de baixa rotação;

Rapidez na mistura dos produtos; Com exclusiva balança eletrônica,

um opcional para extrema precisão do trato animal;

Sistema de regulagem que permite sua aplicação em todos os

tipos de tratores que disponham do sistema de três pontos e hidráulico traseiro;

Autocarregamento com rolo desensilador móvel; Máquina encosta no chão

para permitir corte total do silo; Altura máxima de corte regulada pelo levante

hidráulico do trator; Descarga lateral direta ao cocho;

Estrutura totalmente em aço 1010; Fundo interno em aço inox do misturador e

caracol;

Alta resistência do equipamento para maior vida útil; Fácil operação, e

reduzido custo de manutenção;

Assistência técnica na fábrica e revendas.

Especificações Técnicas VFMH - Minimix 1.5 / 2.2

2.21.5Volume de carga (m³)

45 45Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L)

2.550 2.650Comprimento total (mm)

2.150 2.150Largura total (mm)

1.700 1.900Altura total (mm)

840 1.120Diâmetro do rotor de mistura (mm)

1.460 1.460Comprimento do rotor de mistura (mm)

4 a 5 5 a 7Tempo de mistura (min)

230 230Diâmetro do rotor de descarga (mm)

300 300Diâmetro da comporta de descarga (mm)

200 - 800 200 - 800Altura mínima - máxima da bica de descarga (mm)

1.480 1.480Largura da fresa desensiladora (mm)

798 950Peso (kg)

50 60Potência mínima requerida na TDP (CV)

Balança Eletrônica

Revestimento da Caixa total Inox

475 475Diâmetro da fresa desensiladora (mm)

2.700 2.800Altura máxima da fresa desensiladora (mm)

OPCIONAIS VFMH 1.5 / 2.2
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O Minimix rebocável oferece maior comodidade na operação de alimentar

rebanhos menores, de bovinos, ovinos, caprinos, entre outros, com maior

agilidade e grandes benefícios;

Versão rebocável para uso também em pequenos tratores;

O único com sistema exclusivo de reversão do caracol de descarga, para

extrema rapidez da operação de mistura; Com funcionamento totalmente

hidráulico, para extrema potência e silêncio de operação;

Com transmissão por caixa redutora epicicloidal, para extrema força e

durabilidade de operação; Rotor misturador de baixa rotação;

Rapidez na mistura dos produtos; Com exclusiva balança eletrônica,

um opcional para extrema precisão do trato animal; Autocarregamento com

rolo desensilador móvel; Máquina encosta no chão para permitir corte total do silo;

Descarga lateral direta ao cocho; Estrutura totalmente em aço 1010;

Fundo interno em aço inox do misturador e caracol;

Pneus com câmara de alta resistência e durabilidade;

Alta resistência do equipamento para maior vida útil;

Fácil operação e reduzido custo de manutenção;

Assistência técnica na fábrica e revendas.

Vagão Forrageiro Misturador

Hidráulico - VFMH 1.5 / 2.2
Versão Rebocável

Principais Características

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio. Fotos e desenhos são ilustrativos

e pesos indicados são aproximados. Nota: Densidade média dos produtos: 430 a 500 kg/m³.

Especificações Técnicas VFMH - Minimix 1.5 / 2.2

1.5Volume de carga (m³)

45Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L)

2.650Comprimento total (mm)

2.300Largura total (mm)

1.700

2.000

Altura total (mm)

Altura total elevada (mm)

840Diâmetro do rotor de mistura (mm)

1.460Comprimento do rotor de mistura (mm)

4 a 5Tempo de mistura (min)

230Diâmetro do rotor de descarga (mm)

300Diâmetro da comporta de descarga (mm)

200 - 600Altura mínima - máxima da bica de descarga (mm)

2.950Altura máxima da fresa desensiladora (mm)

880Peso (kg)

50

5x8 RS 8

Potência mínima requerida na TDP (CV)

OPCIONAIS VFMH 1.5 / 2.2

Pneus

Balança Eletrônica

Revestimento da Caixa total Inox

475Diâmetro da fresa desensiladora (mm)

1.480Largura da fresa desensiladora (mm)

45

2.750

2.2

2.300

1.900

2.150

1.120

1.460

5 a 7

300

230

300 - 700

1.480

3.050

60

15x14 RS 14

1.050

475
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Baixa potência requerida

Rapidez no carregamento

Excelente capacidade de carga

Desensilagem suave e precisa

Preservação da estrutura do alimento

Ótima e consistente qualidade na mistura

Descarga lateral uniforme e rápida

Gerenciamento de operação

Versão para pequenos tratores

IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Rua Quatro, 257 - Distrito Industrial - CEP 95330-000 - Veranópolis - RS

E-mail: vendas@ipacol.com.br  -  ipacol@ipacol.com.br

www.ipacol.com.br

Fone: 54 3441 9550 / 9650

Vagão Forrageiro Misturador

Hidráulico - VFMH 1.5 / 2.2
Versão Rebocável


