FARMA® N5–15 B/C

FARMA N5–15 B/C O seu parceiro florestal eficiente
O processador de tractor FARMA N5–15 B/C é um
dispositivo extremamente versátil, cujo potencial
será apreciado por todos os silvicultores. Melhora
a capacidade e aumenta o rendimento florestal
minimizando a área perdida nos caminhos florestais.
Lida também com as operações mais pesadas e mais
perigosas com um custo de investimento muito
razoável.

O FARMA N5–15 B/C pode ser facilmente acoplado a qualquer
tractor agrícola. O processador tem o seu próprio sistema
hidráulico, accionado por uma bomba robusta, havendo uma caixa
de transmissão concebida para ligação directa à tomada de força
do tractor, o que elimina o veio de transmissão. A máquina pode ser
montada junto do tractor para assegurar uma boa distribuição do
peso. O NIAB tem uma elevada capacidade e dispõe de uma série
de aperfeiçoamentos técnicos que melhoram a sua eficiência de
trabalho.

Depois de se terem cortado manualmente as árvores, o guincho
do processador recolhe-as simplesmente. O processador é então
utilizado para manuseamento, desrama, corte transversal e
separação da madeira em diferentes pilhas. O FARMA-N é simples
de manobrar, fiável e tem uma manutenção fácil. Trata-se de uma
máquina robusta que pode lidar com todos os tipos de situações,
desde o desbravamento inicial até ao corte final de árvores com
troncos com diâmetros até 50 cm.

O FARMA N5–15 B/C está equipado com um guincho hidráulico
potente. A recolha pode ser controlada à distância por
radiocomando ou localmente a partir do painel de controlo. O cabo
do guincho tem 40 metros de comprimento, o que permite que os
caminhos florestais estejam bastante afastados. Durante a recolha,
a cabeça de desrama é utilizada como um estabilizador adicional. A
força do guincho é de 2,5 toneladas.

Engate

O engate rápido no aparelho de elevação de três pontos permite suspender facilmente o processador. A bomba hidráulica pode ser convenientemente ligada à tomada de força do
tractor. Não é necessário um veio de
transmissão.

Recolha com guincho

Recolha com guincho

A recolha pode ser facilmente controlada à distância ou por meio de um
botão no painel de controlo.

Desrama

A cabeça de desrama agarra o tronco,
levanta-o, carrega-o e fixa-o entre as
pinças. O tronco é então desramado à
medida que a cabeça de desrama se
desloca ao longo do mesmo. Este método elimina praticamente os danos
na madeira.

Introdução por passos
O tronco é levantado pela cabeça de desrama e preso pelas pinças.
A lança introduz o tronco por passos de 1,5 metros. Este tipo de
introdução elimina os danos na madeira, incluindo os danos por
resvalamento. Ao mesmo tempo, existe uma maior potência para
a desrama, uma vez que as operações de introdução e desrama
nunca retiram potência uma à outra. É possível seleccionar dois
sistemas diferentes de pressão das lâminas de desrama: manual
com um interruptor na alavanca de controlo para as extensões da
lança ou automático com uma baixa pressão de desrama durante a
retracção.

Outras características incluem
•	Cilindro de extensão da lança incorporado com amortecimento
em ambos os limites de deslocação.
•	Serra incorporada com bomba de lubrificação integrada e motor
de serra fixo.
• Grande depósito de óleo hidráulico de 60 litros.
•	Painel de controlo ajustável para uma posição de trabalho ideal.

Medição

O processador pode ser equipado
com um medidor do comprimento
como acessório opcional. Os comprimentos são apresentados digitalmente no visor do painel de controlo.

Corte

Uma serra robusta totalmente integrada, uma barra guia de 18 polegadas e uma potência de 25 cavalos
permitem cortar grandes troncos sem
os danificar. A serra está orientada no
sentido oposto ao do operador para
maior segurança. O ângulo de rotação de 75 graus e um longo alcance
permitem-lhe seleccionar os troncos
e colocá-los exactamente onde pretende.

Desbaste
O NIAB 5-15 minimiza as perdas nos caminhos florestais. O princípio utilizado consiste em fazer o processador
recuar para o caminho tal como ilustrado acima. As árvores são cortadas com as extremidades das raízes viradas
para o processador e, uma vez que a unidade de desbaste está afastada do solo, as árvores podem ser cortadas
também sobre o caminho. O operador recua simplesmente até ao tronco e levanta-o directamente. As árvores
que caíram mais longe são recolhidas depois, de preferência várias de uma vez. Depois de chegar ao fim do
caminho, o trabalho pode prosseguir da mesma forma ao longo do segundo caminho.
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A fábrica Fors MW foi concebida para a produção de
séries pequenas. Está situada em Saue, a 15 km de
Tallinn, na Estónia. A área de produção cobre
40.000 m², dos quais 18.000 m² são cobertos.

Revendedor:

A produção em instalações modernas satisfaz as
normas ambientais e laborais presentes e futuras.

PT-1910-R2

www.cs-reklam.com

AS FORS MW é sinónimo de produtos orientados
para o cliente, qualidade e preços competitivos.

