
PRODUMIXER HD 1.6 EVO
Vagão Desensilador Autocarregável de Mistura Vertical

Rebanhos com até 
60 ANIMAIS*
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPCIONAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento total 2,40 m

Largura total 1,94 m

Altura total 1,58m

Peso do equipamento 950 kg

Largura de corte 1,50 m

Altura de corte 2,30 m

Volume nominal de carga 1.6 m3

Trator recomendado para trabalho 75 cv com tração

•	 Sistema de mistura vertical que permite a picagem do feno 
ou pré-secado;
•	 Sistema	de	carregamento	de	alta	eficiência,	garantido	pelo	
excelente desempenho do sistema de transmissão hidráulico, 
rolo picador e fresa;
•	 Reservatório de carga em inox;
•	 Acoplamento no terceiro ponto do trator;
•	 Operação do comando hidráulico diretamente a partir da 
cabine do trator, eliminando a necessidade de cabos;
•	 Descarga para o lado direito ou esquerdo.

•	 Sem fresa de carregamento;
•	 Operação manual ou via controle remoto (possui sistema 
eletro-hidráulico de acionamento via transmissor);
•	 Descarga por esteira lateral.



LEVE, COMPACTA e EFICIENTE! 
E ainda com o excelente desempenho 
do sistema de mistura vertical.

Reservatório e misturador      
projetados para otimizar a 
mistura de ingredientes e a 
descarga. 

Não exige tratores de grande 
capacidade para operação e 
transporte.

Os Vagões Desensiladores MEPEL são 

equipamentos completos e de alto 

desempenho: ideais para usar no trato do 

rebanho no dia a dia, pois permitem picar 

o	feno	ou	fibras	longas,	carregar,	misturar 

e distribuir o trato com qualidade para 

os animais. Oferecem uma excelente 

e equilibrada mistura de forrageiras, 

fibra	 longa	 e	 ração,	 o	 que	 representa	

incremento na produção de leite. 

Equilibrar a mistura de forrageiras, 
fibra longa e ração vai representar 
incremento na produção de leite.

INOX
RESERVATÓRIO



Kit Operação Via Controle Remoto 
ou Módulo com Botoeira Premium: 
para Desensiladeiras e Vagões Desensiladores MEPEL.

•	 Central receptora robusta e vedada 
contra intempéries;
•	 Acionamento das funções tanto na 
central receptora quanto no controle 
remoto (aplicativo para smartphone 
opcional):
•	 Controle remoto ergonômico, 
robuso, IP66, possibilitando a 
operação em condições diversas;
•	 Capa protetora anti-choque;
•	 Teclado de membrana com vida útil 
de 1 milhão de ciclos;
•	 Alcance estimado do controle 
remoto: 150 m (em vista direta).


