
VFB
Vagão forrageiro basculante
Classificação Fiscal: 84.36.10.00

VFB 6 t 8 m³ Tandem com braços abertura total

Sistema de segurança 
(corrente)

Aplicações

Vantagens

PRInCIPaIs CaRaCteRÍstICas

oPCIonaIs

aCessÓRIos

•	 Transporte	de	grãos,	silagem,	adubo	e	frutas	
(produtos	secos,	leves	e	pesados)

• Equipamento multiúso, prático e versátil.
• Fácil operação e baixo custo de manutenção.
•  Equipamento robusto, resistente.

Vantagens do modelo 2 ERDT
• Sistema de cabeçalho prático e de fácil 

acoplamento ao trator.
•  Eixo dianteiro independente com mesa giratória 

que possibilita uma melhor dirigibilidade e 
funcionabilidade do equipamento.

Vantagens do modelo TANDEM 
• Maior facilidade e agilidade nas manobras a ré.
• Maior estabilidade em terrenos irregulares e 

acidentados.

• Acionamento por cilindro telescópico.
• Pintura a pó poliéster.
•  Tampas removíveis, com sobrecaixa de 300 mm.
•  Tampa abertura total automática ou tampa abertura basculante.
•  Abertura automática da tampa traseira quando opera no modo 

basculante.
•  Travessa central dos braços elevada permite a distribuição da 

silagem de maneira uniforme em modelos com abertura total.
•  Escada de acesso à caixa.
•  Construído em aço espessura de 2,65 mm.
• Chassi construído com chapa espessura de 6,35 mm.
• Caixa (laterais e tampas) desmontável, transformando o vagão em 

plataforma.
• Levante mecânico ajustável.
• Corrente de segurança. 
• Braços de abertura da tampa traseira removíveis.

• Sistema de freio hidráulico a disco. 
• Tampa com abertura lateral somente nos modelos que não 

possuem abertura total com braços.
• Caracol para transferência de grãos ou cereais com vazão de 

720 kg/min (12 sacos/min).

• Eixo cardan com proteção (no modelo com caracol).

VFB 6 t 8 m³ 2ERDT

Tampa com braços 
abertura total



VFB 6 t 8 m³ com caracol e 
braços abertura total

VFB 6 t 8 m³ Tandem sem braços

Opcional: tampa com 
abertura lateral

*Rodado 2 ERTDT: 2 Eixos, TANDEM traseiro e simples dianteiro.

VFB 4 t 6 m³ 1ERD com braços abertura total

Modelos VFB
VFB 4 t VFB 6 t VFB 6 t VFB 6 t VFB 6 t

Sistema de rodado 1 ERD Aro 16” 2 ERDT Aro16” 2 ERTDT Aro 16” Tandem Aro 16” Tandem Aro 15,5” 
alta flutuação

Capacidade 4 t 6 t 6 t 6 t 6 t

Volume 6 m³ 8 m³ 8 m³ 8 m³ 8 m³

Comprimento caixa 2.710 mm 4.050 mm 4.050 mm 4.050 mm 4.050 mm

Altura caixa 1.010 mm 1.010 mm 1.010 mm 1.010 mm 1.010 mm

Largura caixa 2.200 mm 2.100 mm 2.100 mm 2.100 mm 2.100 mm

Comprimento total 3.980 mm 5.700 mm 5.700 mm 5.600 mm 5.600 mm

Largura total com pneus 2.500mm 2.500 mm 2.450 mm 2.450 mm 2.450 mm

Altura total com pneus 2.890 mm 2.850 mm 2.950 mm 2.950 mm 3.100 mm

Altura total sem pneus 2.710 mm 2.700 mm 2.750 mm 2.750 mm 2.830 mm

Tipo Abertura total Abertura total Abertura total Abertura total Abertura total

Pneu 750 x 16” 750 x 16” 750 x 16” 750 x 16” 400 x 15,5” 

FINAME 1778925 1778925 1778925 1778925 1778925

MDA M003A595 M003A595 M003A595 M003A595 M003A595

esPeCIfICações téCnICas


