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DESINTEGRADOR PICADOR MOEDOR

DPM Hobby | DPM Junior | DPM 1 | DPM 2 | DPM 4

Milho em grão

Milho em grão

Milho em grão

Peneira 0.8mm

Peneira 3.0mm

Peneira 5.0mm

Fubá

Quirera

Quirera

Milho Espiga

Milho Espiga

Forragem

Peneira 5.0mm

Peneira 10.0mm

Fundo Liso

Rolão ﬁno

Rolão Grosso

Forragens

Moderno e eﬁcientes, os equipamentos da Linha Verde DPM Nogueira moem, pica e desintegram
uma grande variedade de produtos.
Moem milho debulhado ou com palha e sabugo, produzindo desde rolão até fubá grosso, ﬁno e
super ﬁno. Picam cana, capim, sorgo e demais espécies de forrageiras e leguminosas.
Desintegram produtos como cascas de cereais, ramos, raízes, etc além de muitas outras aplicações.
O desempenho e produtividade de nossas máquinas são aferidos e aprovados em nossos testes
de campo.
ACESSÓRIOS

Acessório para
acionamento
com trator

Base para motor a
diesel ou gasolina

Base e prolongamento para
acionar um DPM e uma Ensiladeira
com o mesmo motor

DPM 1 com prolongamento de motor
no próprio cavalete (A-04)

Cavalete prolongado
para motor elétrico

Base para motor
elétrico
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EN

ENSILADEIRA

Sistema de transmissão do rotor para os rolos por
engrenagens. Cinco opções de corte: 4, 6, 8, 16 e 22
mm, obtidos com a simples troca de duas engrenagens.
Nova bica giratória (360o) que facilita a operação.
Para picar cana, capim, sorgo, milho e todas as demais
espécies forrageiras com precisão e uniformidade de
corte. Ideal para encher silos e para o trato diário de
animais.
Disponível com acessórios para acionamento por
motores elétricos,diesel, gasolina ou por intermédio da
tomada de força de tratores e com opções com reboque
ou acessório para montagem em carreta forrageira AT
90o e AT Universal (não disponível para EN 9B)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EN-9F3B

EN-12B

Produção (KG/h)

1500 A 7500

2500 A 11500

Rotação (rpm)

1600

1600

Potência motor elétrico (cv)

5,0 A 10,0

10,0 A 15,0

Potência motor gasolina (cv)

8,0 A 10,5

10,5 A 12,5

Potência motor a dieses (cv)

7,0 A 8,0

10,0 A 13,0
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6000

ENSILADEIRA
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SÉRIE

GRÃO

SECO
GRÃO

ÚMIDO
TN-8 Grão Seco
O TN 8 grão seco é a melhor opção para triturar produtos secos,
proporcionando alto aproveitamento na produção de ração animal
a partir do milho em espigas ou em grãos, palhas de cereais,
sementes, etc. É equipado com 4 peneiras para produção de fubá,
mimoso, quiera, rolão fino e grosso. Possui um ciclone opcional
para facilitar o ensacamento.

TN-8 Grão Úmido
Já a versão gráo úmido tritura o grão úmido com muita eficiência
no trato diário ou ensilagem e é dotado com proteção exclusiva
e capa das correias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TN-8 Grão Seco

TN-8 Grão Úmido

Potência do trator

36 cv

40 cv

Potência do motor elétrico

30 cv

40 cv

Acionamento

trator/motor elétrico

trator/motor elétrico

Rotação

3.320 a 3.670 rpm

2.850 a 3.150 rpm
45

Número marteletes do rotor

36

Peso

255 kg

260 kg

Versões

base motor elétrico
acessório para trator

base motor elétrico
acessório para trator

TN-10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fortes e resistentes, os equipamentos TN10 trituram e moem a
cultura em seu estado seco ou úmido. Transformam milho em
quirera e rolão, trituram palhas de cereais e sementes, além
de possuir características ideais para a produção da silagem
do grão úmido do milho.
São acionados por tratores com potência de 65 CV a 540 RPM
na tomada de potência (TDP) do trator. Proporcionam alto
rendimento da produção da ração animal.

Potência do trator

65 cv

Potência do motor elétrico

30 cv

Acionamento

trator/motor elétrico

Rotação

1.800 a 2.000 rpm

Número marteletes do rotor

48

Peso

320 kg

Versões

base motor elétrico
acessório para trator

PRODUÇÃO

TN-8 Grão Rehidratado
O reidratador adiciona água de forma homogênea aos grãos moídos, promovendo
a reidratação dos mesmos. A reidratação do grão consiste em devolver ao grão já
seco a umidade adequada para que o mesmo seja fermentado nas condições
para o processo silagem.
Comprovadamente a ensilagem do grão reidratado aumenta a digestibilidade do
amido, proporcionando ganhos no desempenho de vacas leiteiras. Possibilita a
moagem a mais do grão seco em comparação ao grão úmido, o que resulta em
aumento da digestibilidade do amido no rúmen. Possibilita a compra do milho
seco em grãos, sem a necessidade de aquisição de equipamentos para a colheita
do milho no ponto de silagem de grãos úmidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potência do trator

36 cv

Rotação do rotor

3500 rpm

Milho em grãos (peneira 0,8 mm)

450

Milho em grãos (peneira 3 mm)

2000

Milho em grãos (peneira 5 mm)

2500
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Acesse nosso site e faça
download de catálogos e vídeos

Rua Santa Terezinha, 921 - Prados
Itapira SP - Brasil - CEP 13973-900
Tel (19) 3813-9706

