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Acessório Triturador de Tocos Bobcat®

NOTA - Todas as dimensões estão de acordo com as normas SAE (Society of Automotive Engineers) e ISO.
Especificações e projeto sujeitos a alteração sem aviso prévio. Fotografias das unidades Bobcat podem mostrar 
equipamentos não standard. Todas as dimensões são baseadas em carregadeiras equipadas com pneus stan-
dard. Todas as dimensões são mostradas em milímetros e polegadas. A Bobcat Company está em conformidade 
com as exigências ISO 9001 conforme registro no BSI.

Triturador de Tocos
Os Trituradores de Toco da Bobcat são acessórios capazes de remover os 
tocos de árvores com facilidade sem necessidade de manobrar a máquina. 

• O conjunto de corte é montado em um ângulo de 90 graus da máquina 
para proporcionar ao operador uma boa visibilidade da área de corte.

• O operador realiza todo o trabalho com segurança de dentro da cabine 
protegido por uma tela de proteção e camadas de borracha que  bloque-
iam os pedaços de madeira.

• O avançado sistema de válvulas controla a velocidade do deslocamento 
do conjunto para prevenir que a roda trave durante o corte.

Modelo SG30
• Dispõe de funções de giro e controle de profundidade.
• Válvulas otimizadas para a vazão hidráulica das minicarregadeiras apro-

vadas.
• A capacidade máxima de giro de 90 graus possibilita o corte de tocos 

largos sem a necessidade de reposicionamento da minicarregadeira.

• Roda de Corte com 16 pastilhas substituíveis.

Model SG60 / SGX60
• Altura de corte de 32 polegadas (80 cm) para facilitar o corte de tocos de 

maior altura.

• O alcance de 58 polegadas (146 cm) possibilita uma grande amplitude 
de trabalho e menor necessidade de movimentação da máquina.

• O arco de 80 graus possibilita o corte de tocos largos com até 1,10 metro 
de diâmetro sem reposicionamento da minicarregadeira.

• A Roda de Corte possui 32 pastilhas substituíveis e é montada em um 
braço articulado. Todas as mangueiras hidráulicas ficam protegidas.

A Vantagem Bobcat: Os acessórios são desenhados e manu-
faturados pela própria Bobcat para uso nas minicarregadei-
ras Bobcat para um ótimo desempenho, confiabilidade e 
durabilidade.

O Triturador 
de Tocos 
Bobcat 
pode ser 
usado nos 
seguintes 
modelos:

S70 
S100 
S130 
S150 
S175 
S185 
S205 
S220 
S250 
S300 
S330 
S650

Especificações

Triturador de Tocos SG30 SG60 SGX60 
Comprimento p/ Transporte 39.5 pol. (1003 mm) 66 pol. (1676 mm) 66 pol. (1676 mm)
Comprimento Total 46.25 pol. (1175 mm) 45 pol. (1143 mm)  45 pol. (1143 mm)

Altura Total 33.5 pol. (851 mm) 59.4 pol. (1509 mm) 59.4 pol. (1509 mm)

Peso 460 lb. (209 kg) 980 lb. (445 kg) 995 lb. (451 kg)

Diâmetro da Roda c/ Pastilhas 18 pol. (457 mm) 27 pol. (686 mm) 27 pol. (686 mm)

Velocidade na Ponta de Corte 3109 – 4691 pés/min. 4480 – 6330 pés/min. 3321 – 5511 pés/min. 
 (948 – 1430 m/min.) (1366 – 1990 m/min.) (1012 – 1680 m/min.)

Número de Dentes 16 32 32

Altura Máxima de Corte 11 pol. (279 mm) 32 pol. (813 mm) 32 pol. (813 mm)

Profundidade Máxima de Corte  
(Abaixo do Nível do Solo) 11 pol. (279 mm) 15 pol. (381 mm) 15 pol. (381 mm)

Arco Máximo de Trabalho 90° 80˚ 80°

Vazão Hidráulica 10 – 14 gpm 17 – 32 gpm**                       25 - 40 gpm  
 (38 – 53 L/min.) (64 – 121 L/min.) (95 – 151 L/min.)
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