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Vagão Forrageiro para transporte de
forragens e trato diário com capacidade
para 9m³, acionamento tratorizado,
equipado com esteira transportadora
metálica com funcionamento por correntes
em aço especial e assoalho removível em
madeira naval tratada, arrastadores
transversais desmontáveis, eixos
desemboladores, porta traseira, laterais em

Laterais em
AÇO INOX
proporcionam
maior
durabilidade
e resistência.

chapas de aço inox e macaco articulável.

O acionamento é através cardan na TDP
a 540 rpm, blindagem total das transmissões,
descarga reversível sendo traseira ou lateral
pelo lado esquerdo através de rosca sem fim.
Toda transmissão é protegida por sistema de
segurança com pinos fusíveis. Equipado com
sistema de rodado TANDEM com 4 pneus
agrícolas que garante maior estabilidade,
proporciona facilidade nas manobras e melhor
adaptação a terrenos irregulares.
Dosador de Ração Opcional que adiciona
automaticamente ração concentrada e demais
aditivos à forragem, proporcionando uma
mistura homogênea e altamente nutritiva.

VFN 9000
com
Dosador

VFN 9000
sem
Dosador

Sua rosca transportadora é indicada
para descarregar forragens diversas
como de milho, sorgo, cana e uma
grande variedade de capins que
estejam cortados e picados com
até 7mm.

Produzido com assoalho em
madeiras naval.

Corrente reforçada, em aço especial,
com durabilidade e encaixe perfeito
entre a corrente e a roda dentada
com manutenção simples e rápida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade de carga
Tempo descarga traseira
Tempo descarga lateral
Rotação na tomada de força
Potência mínima para acionamento TDP
Altura de descarga
Capacidade de carga do dosador
Comprimento total
Comprimento da caçamba
Largura total
Altura
Peso sem dosador
Peso com dosador
Pneus
Capacidade aprox. de peso com silagem
Sistema de rodado

9m3
2,0 min
2,5 m3 / min
540 rpm
55 cv
750 mm
700 litros
6.880 mm
4.250 mm
2.500 mm
2.580 mm
2.200 kg
2.494 kg
10,5 x 65 x 16
3.600 kg
tanden

