
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•	 Sistema	de	mistura	vertical	que	permite	a	picagem	do	
feno	ou	pré-secado;
•	 Sistema	autocarregável;
•	 Sistema	 de	 carregamento	 com	 helicóides	 (sistema	
patenteado).	 Funcionamento	 mais	 simples,	 com	 menor	
custo	 de	 manutenção,	 que	 requer	 menor	 consumo	 de	
potência	do	trator	e	não	repica	silagem.
•	 Alta	confiabilidade	e	precisão	no	sistema	de	pesagem:	
possui	4 células de carga independentes,	fixas	no	chassi	
da	máquina;
•	 Reservatório	de	carga	em	aço	carbono	com	pintura	a	
pó	de	alta	durabilidade,	ou	de	aço	inox	com	os	caracóis	de	
carga	também	em	aço	inox;
•	 Descarga	lateral	através	de	bica	(opcional	descarga	por	
esteira);
•	 Rodado	simples,	composto	por	pneus	e	rodado	aro	14”;
•	 Sistema	articulado	do	rodado,	para	possibilitar	a	carga	
da	máquina	rente	ao	solo;
•	 Sistema	hidráulico	com	reservatório	independente.

OPCIONAIS
•	 Sem	balança;
•	 Balança	com	receitas	para	controle	da	dieta;
•	 Descarga	com	esteira	lateral;
•	 Operação	via	controle	remoto;
•	 Reservatório	em	aço	inox;
•	 Sem	fresa	de	carregamento;
•	 Saída	para	ambos	os	lados	com	a	inclusão	de	mais	uma	
bica	de	descarga.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	de	descarga	da	esteira 0,50	m

Comprimento	total 4,30	m

Largura	total 2,00	m

Altura	total 2,	50	m

Largura	total	de	corte 1,5	m

Peso	do	equipamento 1.360	kg

Largura	do	rolo	da	fresa 1,50	m

Volume	nominal	da	carga 2,40	m³

Trator	recomendado	para	
trabalho 75	cv

PRODUMIXER 2.4
Vagão	Desensilador	Autocarregável	de	Mistura	Vertical
Finame	(PRODUFORT):	3685495		|		MDA	(PRODUFORT):	M016A315

Rebanhos com até 
80 ANIMAIS*

Opcional:	Descarga	
com	esteira	lateral
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Disponível	com	
reservatório	em	aço	inox.



Reservatório	de	carga	em	aço carbono com pintura 
eletrostática a pó	ou	reservatório	em	aço INOX.

Misturador com facas que	proporciona	
mistura	homogênea	e	eficiente	picagem	
do	feno	ou	pré-secado.

Sistema articulado do rodado

Sistema	de	carregamento	
com	helicóides
PATENTEADO

Balança com fixação em 4 
pontos, que gera mais precisão

PRODUMIXER 2.4
Alta capacidade de produção e baixo custo operacional;
Projetada para atender clientes com propriedade de médio porte;
Excelente versatilidade: itens opcionais permitem personalização 
do equipamento para atender as necessidades de cada cliente.



OPERAÇÃO VIA APLICATIVO 
disponível nos equipamentos:
MD 400
MD 600
Produmixer HD 1.8
Produmixer 2.4
Produmixer 3.0 
Produmixer 4.0
Produmixer 6.5

ACIONAMENTO 
POR 
CONTROLE 
REMOTO

Desensiladeiras e Vagões Desensiladores  MEPEL:
fácil operação através de aplicativos ou controle remoto!

Produmixer 3.0
Produmixer 4.0
Produmixer 6.5 

Produmixer HD 1.8
Produmixer 2.4

MD 400 Plus
MD 600



BALANÇAS OPCIONAIS 
para Linha de Vagões Desensiladores Produmixer MEPEL 

Balança Hook ST108BR (10 receitas)
-	10	receitas	de	carga	com	até	10	itens	por	receita	(PODE	editar	o	
nome	dos	ingredientes);
-	10	receitas	de	descarga	com	até	10	lotes	editáveis;
-	Troca	automática	de	ingrediente	ou	lote;
-	Possui	sirene;
-	Visualização	do	peso	total/parcial	por	ingrediente
-	Exclusiva	função	Lock	e	Level

Balança Hook AT456 (99 receitas)
-	 99	 receitas	 de	 carga	 c/	 10	 itens	 por	 receita	 (PODE	 editar	 o	
nome	dos	ingredientes);
-	99	receitas	de	descarga	com	até	99	lotes	editáveis;
-	Troca	automática	de	ingrediente	ou	lote;
-	Possui	sirene;
-	Visualização	do	peso	total/parcial	por	ingrediente;
-	Possui	entrada	USB	para	extração	dos	relatórios;
-	Opcional	de	APP	Android	para	ajuste	da	balança.

Balança IBISUL V9.0 (10 receitas)	
-	Tela	COLORIDA	LCD	4,3”	(480x272	pixel);	
-	Teclado	simples	com	4	teclas;		
-	10	Receitas	com	nome	/	até	15	itens	por	receita	com	nome;
-	100	lotes	com	nome	/	100	tratos;
-	Carga	com	nome	/	até	10	lotes	por	trato;	
-	Quilos	por	animal	ou	quilos	total;	
-	Indicação	sonora	(sirene)	de	peso	próximo	ou	atingido;	
-	Indicação	sonora	(sirene)	de	quilos	de	descarga	(exemplo:	cada	50	kg	descarregado	um	“beep”);	
-	Opção	de	avanço	automático	de	item	na	carga	ou	lote	na	descarga;	
-	Tara	de	peso	inicial	/	indicação	de	quilo	parcial	e/ou	quilo	total;	
-	Nomes	de	receitas,	itens,	lotes,	tratos	podem	ser	editados	via	Aplicativo	Wifi	IBISUL;

Balança IBISUL V10.0 (100 receitas)	
-	Tela	COLORIDA	LCD	4,3”	(480x272	pixel);	
-	Teclado	FULL,	com	teclas	avançadas	e	completo;	
-	100	receitas	com	nome	/	até	15	itens	por	receita	com	nome;	
-	100	lotes	com	nome	/	100	tratos;
-	Carga	com	nome	/	até	10	lotes	por	trato;	
-	Quilos	por	animal	ou	quilos	total;	
-	Indicação	sonora	(sirene)	de	peso	próximo	ou	atingido;	
-	Indicação	sonora	(sirene)	de	quilos	de	descarga	(exemplo:	cada	50	kg	descarregado	um	“beep”);	
-	Opção	de	avanço	automático	de	item	na	carga	ou	lote	na	descarga;	
-	Tara	de	peso	inicial	/	Indicação	de	quilo	parcial	e/ou	auilo	total;	
-	Bloqueio	de	peso	para	movimentação;	
-	Armazenamento	de	1300	dados	de	carga/descarga	(exclusivo	IBISUL);	
-	Ajuste	de	tempo	de	mistura	proporcional	ao	peso	carregado	(exclusivo	IBISUL);	
-	Modulo	WIFI	e/ou	Bluetooth	integrados	para	comunicação	(exclusivo	IBISUL);	
-	Modulo	WIFI	opcional	para	comunicação	on-line	(exclusivo	IBISUL);	
-	Aplicativo	para	configuração,	leitura	e	envio	de	dados	ao	painel;	
-	Portal	WEB	GRATUITO	IBISUL	para	gerenciamento	das	propriedades	(exclusivo	IBISUL);

APP Balança IBISUL exclusivo para a Linha Produmixer 3.0 / 4.0 / 6.5	
-	Realiza	a	operação	completa	do	equipamento	via	APP	e	possui	balança	integrada;	
-	100	Receitas	com	nome	/	até	15	itens	por	receita	com	nome;	
-	100	lotes	com	nome	/	100	tratos;
-	Carga	com	nome	/	até	10	lotes	por	trato;	
-	Indicação	sonora	(sirene)	de	peso	próximo	ou	atingido;	
-	Opção	de	avanço	automático	de	item	na	carga	ou	lote	na	descarga.


