
A oferta mais completa de máquinas para cuidar da grama e gerir os resíduos das culturas

CORAZZA TIGRE  
 BRAVA VITA BELLA

BIRBA FURBA BARBI
GIRAFFINA GIRAFFETTA 

GIRAFFA GIRAFFONA
BISONTE BUFALO

CHIARA TORNADO ARIETE
LEOPARD GEMELLA 

TRITURADORAS 



Maschio oferece uma ampla e completa gama de trituradores apropriados para as exigências de todos: 
desde a máquina leve e compacta para as aplicações de jardinagem e manutenção da relva até aos 
trituradores de caules para os profissionais mais exigentes. Todas as máquinas se caracterizam pela 
extrema qualidade de fabrico e pelas inovadoras soluções técnicas. As numerosas configurações possíveis 
dos diversos modelos da gama podem oferecer uma resposta para a realização de qualquer trabalho. 

TRITURADORAS MASCHIO, ALTO DESEMPENHO
EM QUALQUER CONDIÇÃO !
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Conteúdos
 ▪ Maschio: qualidade em todas as fases do ciclo de fabrico  4-5
 ▪ Soluções exclusivas para garantir bom desempenho e fiabilidade 6-7
 ▪ Trituradores de grama série leve até  40 HP    8-9
 ▪ Trituradores de podas até 80 HP     10-11
 ▪ Trituradores universais até 140 HP     12-13
 ▪ Trituradores reversíveis até a 200 HP    14-15
 ▪ Trituradores de caules com câmara alta até 150 HP   16-17
 ▪ Trituradores de caules  série “Heavy duty” até 300 HP  18-19
 ▪ Trituradores laterais de 25 a 200 HP    20-21
 ▪ A correta ferramenta para um corte sempre preciso   22-23

Manutenção 
da relva

Resíduos de 
poda

Resíduos de 
cultura
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MASCHIO: QUALIDADE EM QUALQUER 
FASE DO CICLO DE FABRICAÇÃO

Os trituradores Maschio são concebidos 
e realizados com as melhores tecnologias 
para dar a máxima força e fiabilidade 
no campo. A qualidade é garantida pelo 
uso de matérias primas e componentes 
provenientes dos melhores fornecedo-
res. Nos estabelecimentos são utilizadas 
as tecnologias mais avançadas de corte 
laser e soldagem robotizadas; um severo 
controlo da qualidade garante que todas 
as máquinas respeitem os altíssimos 
padrões produtivos de Maschio.
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Para reduzir as vibrações, a absorção de potência e portanto 
melhorar a duração da máquina, cada rotor é balanceado ele-
tronicamente numa instalação própria.
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Todos os trituradores Maschio são caracterizados por soluções racionais e extremamente práticas 
que facilitam o operador no trabalho quotidiano no campo e nas intervenções de manutenção. As 
máquinas são projetadas com especial atenção para a robustez: são muitas as soluções dedicadas a 
reduzir o stresse mecânico dos componentes mais solicitados.  

SOLUÇÕES EXCLUSIVAS PARA GARANTIR 
BOM DESEMPENHO E FIABILIDADE 

A câmara de trituração foi estudada para oferecer a máxima 
eficiência de corte e portanto elevadas velocidades de ope-
ração.  Em todos os modelos é instalada uma contra-lâmina 
soldada para obter um corte limpo dos produtos. O rolo 
posterior pode ser deslocado com um sistema de pinos em 

Ossuportes acrescidos do rotor são em aço 
moldado a quente e montados em posição 
protegida dentro das laterais: assim os rola-
mentos estão protegidos e o triturador é mais 
robusto em relação aos concorrentes com 
calotas montadas externamente.

Os rolamentos de rolo garantem uma fiabi-
lidade sem comparação. A especial sede "em 
barril" garante a orientação e a resistência às 
cargas laterais, que colocam em segurança 
contra qualquer stresse mecânico ou rutura.    

A
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posição avançada (A) ou recuada (B): isso permite no primei-
ro caso um efeito de auto-limpeza com os utensílios que evita 
a necessidade de recorrer ao raspador de lama, e no segundo 
caso a possibilidade de instalar puas para segurar o produto e 
empurra-lo para debaixo do próprio rolo.

A tensão das correias de transmissão pode ser 
feita com facilidade do exterior, graças a um 
prático sistema de parafuso.

A especial distribuição em espiral das facas nas 8 
filas de suportes permite reduzir ao mínimo a ab-
sorção de potência e vibrações e ao mesmo tempo 
melhora muito a eficácia da trituração da erva ou 
dos resíduos de madeira (disponível nos mode-
losBRAVA LARGE 230-250, CORAZZA, GIRAFFA, 
CHIARA, TORNADO, ARIETE, LEOPARD, GEMELLA).   

Os pontos de lubrificação estão todos em 
posições muito acessíveis para facilitar as ope-
rações de manutenção quotidiana. Em todas 
as máquinas da gama são utilizadas correias 
dentadas, que oferecem uma transmissão da 
potência muito mais eficaz em relação às lisas.

B
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ATÉ 40 HP

A gama de máquinas compactas é composta de 3 modelos simples, e 
versáteis, apropriados para a combinação com os meios de reduzida 
potência. O cortador de erva JOLLY é perfeito para as operações de 
tratamento da erva e manutenção das instalações desportivas, é dis-
ponível em versão com descarga lateral ou posterior e permite obter 
uma altura de corte sempre uniforme. Os trituradores reversíveis BIR-
BA e FURBA garantem uma flexibilidade de uso sem igual, graças ao 
peso contido e à possibilidade de serem carregados anteriormente ou 
posteriormente. O modelo FURBA é dotado de sistema de deslocação 
lateral mecânico para as operações debaixo dos arbustos. 

JOLLY: As 4 rodas giratórias ga-
rantem uma grande facilidade de 
manobra em campo e permitem 
regular a altura do corte em tempos 
muito rápidos. 
FURBA: Sistema de deslocamento 
lateral com barras de deslize. BIR-
BA: Detalhe da caixa de transmis-
são com duplo reenvio anterior/
posterior (opcional)

UM CORTE PERFEITO!
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CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE

Modelo JOLLY LAT JOLLY POST BIRBA FURBA
Largura de trabalho cm 120-150-180 120-150-180-210 95-115-135-155 95-115-135-155-170
Largura total cm 145-175-205 125-155-185-215 113-133-153-173 113-133-153-173-188
Peso Kg 165-190-230 165-190-225-365 180-200-220-240 195-215-235-250-260
Potência do trator hp 14-40 14-50 10-40 10-40
Categoria I I I I
Utensílios 3-3-3  3-3-3-6 20-24-28-32 20-24-28-32-36
Tipo de utensílios lâmina girante lâmina girante “19” - “21” “19” - “21”
RPM 540 540 540 540
Correias 2 2
Deslocação mecânica 

Deslocação hidráulica
Reversibilidade 
Caixa de reenvio ant/post 1000 RPM
Chapa anti desgaste
Contra-faca 
Dentes de coleta
Patins

JOLLY       

BIRBA      

FURBA      

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
100 60 40 40 60
120 74,5 45,5 45,5 74,5
140 84 44 56 96
160 84 44 76 116
180 84 44 91 131

 de série  a pedido  indisponível
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ATÉ 80 HP

Os trituradores de podas Maschio foram realizados para oferecer 
máquinas apropriadas para o corte da erva e para o uso com resí-
duos lenhosos. Tornam-se portanto um dos melhores aliados para 
a gestão do arrelvamento e dos resíduos da poda nas culturas de 
árvores. O modelo VITA, de modo especial, foi estudado para o 
uso nas videiras: a sua estrutura curta e compacta permite fácil 
movimentação mesmo em condições de maior densidade e largu-
ras estreitas, a deslocação hidráulica de série facilita as operações 
debaixo dos arbustos.

BARBI e BRAVA em vez são dois 
modelos carregados na parte pos-
terior com deslocamento lateral 
mecânico com regulação de pinos. 
Nos modelos Brava e Vita é possível 
instalar puas para reduzir as dimen-
sões dos resíduos lenhosos corta-
dos e acelerar sua decomposição.  

COMPACTOS E FIÁVEIS!
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CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE

BARBI    

VITA      

BRAVA      

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
120 60 - - 60
140 84 44 56 96
160 84 44 76 116
180 84 44 91 131
200 97,5 57,5 97,5 137,5
230 L 123 83 107 147
250 L 137 97 120 160

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
100 60 40 40 60
120 74,5 45,5 45,5 74,5
140 84 44 56 95
160 84 44 76 116
180 84 44 91 131

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
120 62 33 53 82
140 73 33 62 102
160 73 33 82 122
180 78 38 92 132

Modelo BARBI VITA BRAVA BRAVA L
Largura de trabalho cm 100-120-140-160-175 120-140-160-180 120-145-160-175-195 230-257
Largura total cm 113-133-155-175-190 115-135-155-175 134-154-174-189-209 245-270
Peso Kg 250-275-300-320-335 430-460-490-520 360-390-415-440-480* 570-600*
Potência do trator hp 20-45 40-80 25-80 50-80
Categoria I I I I
Utensílios 14-16-20-22-24    12-14-16-20 12-14-16-20-22 26-28
Tipo de utensílios “18” - “20” “08” - “10” “08” - “10” "08" - "10"
RPM 540 540 540 540
Correias 3 3-3-3-4 3-3-3-3-4 4-4
Deslocação mecânica   
Deslocação hidráulica
Reversibilidade 
Chapa anti desgaste
Dupla contra-faca 
Dentes de coleta
Patins

 de série  a pedido  indisponível * peso versão fixa

HYDRO

4

200-230-250

** disponível em versão fixa e com deslocamento lateral mecânico 
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ATÉ 140 HP

Os trituradores universais oferecem ampla versatilidade de uso e 
extrema fiabilidade: são apropriados para normais operações de ma-
nutenção da erva, bem como para a trituração de áreas não cultivadas 
com presença de resíduos lenhosos. O modelo CORAZZA apresenta 
todas as características dos modelos de classe superior em uma má-
quina compacta (medidas de 155 a 230 cm), a transmissão é feita por 
4 robustas correias dentadas. O modelo TIGRE em vez foi realizado 
para oferecer ainda mais robustez em condições difíceis: a estrutura da 
caixa com corpo duplo E contra-faca dupla de série permite enfrentar 
sem preocupação os trabalhos de trituração mais pesados.  

CORAZZA está disponível com opção em versão fixa ou com deslo-
camento mecânico com pinos, TIGRE em vez é fabricada somente 
em versão deslocável. Para ambos os modelos é disponível sob 
pedido o cilindro hidráulico de deslocamento lateral.    

INCANSÁVEIS E ROBUSTOS
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CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE

CORAZZA Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
155 F 81 40 74 115
170 F 81 40 89 130
190 F 102 50 88 140
210 F 102 54 108 156
230 F 116 68 114 162
155 S 81 46 74 109
170 S 84 49 86 121
190 S 90 55 91 135
210 S 99 55 111 155
230 S 115 71 115 159

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
210 119 69 91 141
230 130 80 96 146
250 144 94 113 163
280 159 109 117 167
300 159 109 139 189

Modelo CORAZZA TIGRE
Largura de trabalho cm 155-170-190-210-230 210-226-257-276-298
Largura total cm 170-185-205-225-245 233-249-280-299-321
Peso Kg 490-515-550-585-620* 725-760-830-875-915
Potência do trator hp 40-80 55-140
Categoria II II
Utensílios 16-18-20-22-24    16-20-20-24-24  
Tipo de utensílios “14” – “15” “14” – “15”
RPM 540 540
Correias 4 5
Deslocação mecânica 
Deslocação hidráulica
Reversibilidade 
Chapa anti desgaste
Contra-faca 
Dentes de coleta
Rodas giratórias
Par Patins

4

TIGRE
5

 de série  a pedido  indisponível *peso versão fixa ** disponível em versão fixa e com deslocamento lateral mecânico 
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ATÉ 200 HP

Os trituradores reversíveis permitem a máxima flexibilidade de 
uso em combinação frontal ou traseira com diversos tipos de 
trator. A peculiaridade destas máquinas é o duplo cabeçote de 
engate com três pontos, com grupo de reenvio anterior e poste-
rior para rapidíssimas trocas de configuração (versão especial em 
BELLA). 

Os modelos BISONTE e BUFALO foram realizados com conceitos 
de solidez de fabricação e segurança de uso: são dotados de 
grupo de reenvio a 1000 r.p.m, proteção anterior com corrente e 
dupla contra-faca. A estrutura e a transmissão especialmente ro-
bustas do modelo BUFALO permitem combinações com tratores 
de elevada potência: portanto é apropriado para uso em posição 
anterior com outros equipamentos com posição posterior (ex: 
triturador lateral, semeador combinado).

DUAS MÁQUINAS EM UMA!
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HYDRO

5

CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE

 de série  a pedido  indisponível

BUFALO     

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
250 129 79 121 171
280 139 89 141 191
300 154 104 156 206

BELLA

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
135 82 42 53 93
155 82 42 73 113
170 96 56 74 114
190 96 56 94 134
210 96 56 114 154

BISONTE     

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
220 113 73 113 153
250 129 89 128 168
280 138 98 138 178
300 149 109 149 189

Modelo BELLA BISONTE BUFALO
Largura de trabalho cm 135-155-170-190-210 226-257-276-298 250-280-310
Largura total cm 150-170-185-205-225 249-280-299-321 270-300-330
Peso Kg 400-430-470-500-530 820-890-945-995 1190-1250-1300
Potência do trator hp 30-80 50-110 100-200
Categoria I II II-III
Utensílios 14-16-20-22-24      20-20-24-24  26-28-30
Tipo de utensílios “08” – “10” “14” – “15” "14" - "15"
RPM 540/1000 (opc) 1000  (540 opt) 1000
Correias 3-3-3-4-4 5 5-5-5
Deslocação mecânica -
Deslocação hidráulica
Reversibilidade 
Chapa anti desgaste
Dupla contra-faca 
Dentes de coleta
Par Patins

5

*peso versão fixa * disponível em versão fixa e com deslocamento lateral mecânico 

OPT

HYDRO
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ATÉ 200 HP

O triturador de caules tem o seu melhor uso nas operações de 
gestão dos resíduos de culturas após a colheita. Essas máquinas 
são caraterizadas pela câmara de trituração alta e amplo diâme-
tro no trabalho do rotor: tudo isso permite uma operacionalidade 
sem interrupções e com elevada velocidade no campo. As van-
tagens são um grande aumento da produtividade horária com 
consequente poupança de mão de obra e carburante.

Entre os modelos desta série estão disponíveis os trituradores 
carregados na traseira CHIARA e TORNADO, com câmaras de 
trituração de altura respetivamente de 760 e 850 mm, e o tritu-
rador frontal ARIETE com características semelhantes ao Tornado, 
mas caracterizado pelo engate frontal e pelas rodas posteriores 
giratórias.    

GRANDE CAPACIDADE, ALTA VELOCIDADE 
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CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE

CHIARA

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
160 F 102 55 53 100
180 F 102 55 83 100
200 F 102 55 103 150
230 F 120 70 115 165
250 F 117 70 138 185
160 S 95 55 60 100
180 S 95 55 90 130
200 S 95 55 110 150
230 S 113 73 122 162
250 S 113 73 142 182

TORNADO     

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
220 115 85 115 145
250 128 98 122 152
280 140 110 140 170
310 172 142 138 168

Modelo CHIARA TORNADO ARIETE
Largura de trabalho cm 155-185-205-235-255 230-250-280-310 230-250-280-310
Largura total cm 175-205-225-255-275 250-270-300-330 250-270-300-330
Peso Kg 620-695-735-800-840* 920-960-1035-1125 1180-1240-1320-1410
Potência do trator hp 45-90 60-150 100-200
Categoria II II II
Utensílios 18-22-24-26-30      24-26-28-32   24-26-28-32
Tipo de utensílios “05” – “07” – “16” “05” – “16” “03” – “05” – “16” 
RPM 540 540 1000
Correias 4 5 5
Deslocação mecânica 
Deslocação hidráulica
Reversibilidade 
Chapa anti desgaste
Dupla contra-faca 
Rodas giratórias
Patins

5

ARIETE

4

5

 de série  a pedido  indisponível *peso versão fixa ** disponível em versão fixa e com deslocamento lateral mecânico 
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ATÉ 300 HP

Os modelos LEOPARD e GEMELLA são dedicados aos utilizadores 
mais profissionais que precisam de trituradores de caules de alta 
produtividades horária a serem combinados com tratores de 
maiores dimensões. LEOPARD é caracterizado pelo forte engate 
com três pontos fixo, por uma estrutura muito sólida e pela pos-
sibilidade de escolher entre a versão com transmissão única ou 
dupla nos dois lados. Todas essas características tornam LEOPARD 
apropriado para o uso sobre matrizes vegetais mais coriáceas e 
abundantes. 

Com o modelo dobrável GEMELLA, é possível incrementar muito 
a largura do trabalho do triturador de caules: as medidas de 4,70 
o 6,20 permitem poder gerir o resíduo sobre grandes superfícies 
em tempos muito breves. Os dois modelos podem ser dotados sob 
pedido de rodas posteriores giratórias em substituição do rolo: 
com essa configuração a máquina pode trabalhar sempre a terra, 
reduzindo ao mínimo as manobras a bordo campo e acelerando 
ainda mais os tempos de trabalho.    

PRONTOS PARA QUALQUER DESAFIO!
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LEOPARD

GEMELLA

Modelo LEOPARD ST LEOPARD DT GEMELLA
Largura de trabalho cm 320 320 465-620
Largura total cm 349 349 502-657
Peso Kg 1280 1355 2500-2925
Potência do trator hp 140-180 140-200 140-300
Categoria II II II - III
Utensílios 34 34 48-64
Tipo de utensílios “03” – “05” – “16” “03” – “05” – “16” “03” – “05” – “16”
RPM 1000 1000 1000
Correias 5 3 + 3 5 + 5
Deslocação mecânica 
Deslocação hidráulica
Chapa anti desgaste
Dupla contra-faca 
Rodas giratórias
Patins

CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE

 de série  a pedido  indisponível *peso versão fixa * disponível em versão fixa e com deslocamento lateral mecânico 

3 3+

5 5+
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DE 25 A 200 HP

Os modelos da série de trituradores laterais Maschio têm sucesso pela 
facilidade de uso e pela versatilidade: com a mesma máquina é possível 
cortar a erva atrás do trator ou ao lado, podar um arbusto em posição 
vertical ou fazer manutenção de encostas e margens. 

Os modelos GIRAFFETTA e GIRA-
FFA são dotados de biela de segu-
rança no lado esquerdo do engate 
de três pontos e são disponíveis 
em configuração com caixa de 
transmissão interna ou externa. 
O modelo GIRAFFONA deve ser 
preferido para as operações de 
manutenção mais pesadas: a 
segurança com mola regulável 
no engate do trator, a estrutura 
com dupla caixa e o cardan duplo 
velocidade constante de série a 
tornam uma verdadeira máquina 
“Heavy Duty”.    

CHEGAM A QUALQUER LUGAR! 

20
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CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE

 de série  a pedido  indisponível

GIRAFFA     
HYDRO

Modelo GIRAFFINA SI GIRAFFETTA SI GIRAFFETTA SE GIRAFFA SI GIRAFFA SE GIRAFFONA
Largura de trabalho cm 115-135-155 120-140-160-175 120-140-160-175 157-190-212 157-190-212 210-226-257
Largura total cm 133-153-173 133-155-175-190 154-176-196-211 177-210-232 198-231-253 264-278-308
Peso Kg 245-265-285 365-385-405-420 385-405-425-440 600-640-680 620-660-700 1045-1080-1185
Potência do trator hp 15-35 25-50 25-50 40-80 40-80 120-200
Categoria I I I II - III II - III II - III
Utensílios 24-28-32 16-20-22-44 16-20-22-24 24-28-32 24-28-32 24-30-30
Tipo de utensílios “20” – “21” “18” – “20” “18” – “20” “14” – “15” “14” – “15” “14” – “15”
RPM 540 540 540 540 540 540
Correias 2 3 3 3 - 4 - 4 3 - 4 - 4 5
Deslocação hidráulica
Chapa anti desgaste
Dupla contra-faca 
Patins
Cardan fixo 
Cardan velocidade constante 
Caixa interna 
Caixa externa 
A (cm) 115-135-155 120-140-160-175 120-140-160-175 157-190-212 157-190-212 210-226-257
B (cm) 128 145 145 170 170 238
C (cm) 55 55 30 80 35 50
D (cm) 172-192-212 175-195-215-230 200-220-240-255 221-251-276 265-295-320 318-334-365
E (cm) 88-108-128 85-105-125-140 100-120-140-155 122-155-177 150-183-205 200-216-247

GIRAFFETTA
HYDRO

GIRAFFONA
HYDRO

GIRAFFINA     
HYDRO
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Para adaptar as máquinas de corte a todo o tipo de vegetais, estão disponíveis diversos tipos de marretas 
e facas, com perfil cortante e auto-afiante em aço de alta qualidades. Com a escolha do utensílio certo a 
uniformidade do corte e a correta finura do produto triturado são sempre garantidas! 

O UTENSÍLIO CERTO, 
UM CORTE SEMPRE PRECISO 

Resíduos de poda
Os utensílios ideais para os trituradores de 
poda são representados principalmente por 
martelos ou facas equipadas de batente (kit 
10). A ação rompente do utensílio desfibra 
os resíduos lenhosos para facilitar a sua 
decomposição. 

Erva
Os utensílios mais indicados para cortar a 
erva definem um corte limpo, regular e com 
altura homogénea. 

Mato e arbustos 
Esses utensílios equipam os equipamentos 
polivalentes e permitem enfrentar matrizes 
vegetais de diversa natureza: grama, folhas, 
caules fibrosos e lenhosos até mesmo de 
grandes diâmetros. 

Resíduos de cultura
Os utensílios trituradores de caules são 
concebidos para gerir grandes quantidades 
de resíduos de cultura e obter um elevado 
afinamento. Para resíduos leves o kit 03 é 
ideal: o batente provoca uma ventilação que 
eleva todo o produto. 
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KIT 03 ● ● ●
KIT 05 ● ● ● ● ●
KIT 07 ●
MARTELO 08 ● ● ●
FACA 10 ● ● ●
MARTELO 14 ● ● ● ● ● ●
FACA 15 ● ● ● ● ● ●
MARTELO 16 ● ● ● ● ●
FACA 18 ● ●
FACA 19 ● ● ●
MARTELO 20 ● ●
MARTELO 21 ● ● ●

JOLLY 18 19
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SÉRIE TRITURADORES



Os patins laterais previnem danos 
nas laterais da máquina durante o 
uso em terrenos acidentados ou 
pedregosos.  De série nos modelos 
BIRBA, BISONTE, BUFALO, FURBA, 
GEMELLA, GIRAFFA, GIRAFFONA, 
GIRAFFETTA, disponibile a richiesta 
su ARIETE, BELLA, BARBI, CHIARA, 
CORAZZA,  LEOPARD, TIGRE, TOR-
NADO e VITA.

As puas seguram os resíduos lenhosos 
mais longos na câmara de trituração 
para permitir um melhor afinamento. 
Disponível sob pedido para BRAVA, 
CORAZZA, TIGRE 210, VITA.

O deslocamento hidráulico permite o 
deslize lateral da máquina durante as 
fases de trabalho. De série nos modelos 
BISONTE e VITA sob pedido para BARBI, 
BELLA, BRAVA, BUFALO, CHIARA, CORA-
ZZA, FURBA, TIGRE e TORNADO.

OS ACESSÓRIOS PARA TODAS AS NECESSIDADES 
Todos os trituradores da gama Maschio podem ser equipados com úteis opcionais que incremen-

tam as suas funcionalidades e desempenho.

Para os trituradores laterais GIRAFFA 
e GIRAFFONA estão disponíveis em 
versões esquerda para os mercados 
que o requerem ou para aplicações 
especiais. 

As rodas direcionais posteriores 
permitem uma rapidíssima regulação 
da altura do corte da máquina e a 
possibilidade de efetuar manobras 
(contornar obstáculos, ou cabeceiras) 
sem precisar elevar o equipamento. 
Disponível sob pedido para BELLA (an-
teriori), CHIARA, CORAZZA, GEMELLA, 
LEOPARD, TIGRE, TORNADO; de série 
(anteriores) em ARIETE.  

Para o uso em posição frontal de algu-
mas máquinas reversíveis é necessária 
a instalação da dupla caixa de reenvio 
anterior/posterior com regime em 
entrada a 1000 r.p.m Disponível para 
BELLA, BIRBA, FURBA. 

A chapa anti-desgaste é aparafusada in-
ternamente no corpo da máquina, a sua 
aplicação previne os danos à estrutura 
do triturador em caso de impactos com 
pedras ou outro corpos estranhos. Nela é 
aplicada uma contra-faca para aumentar 
a finura do resíduo triturado.  Disponível 
sob pedido para ARIETE, BELLA, BRAVA, 
BISONTE, CHIARA, CORAZZA, GEMELLA, 
GIRAFFA, LEOPARD, TORNADO e VITA. 

O cardan homocinético reduz as so-
licitações de transmissão e permite 
o uso dos trituradores laterais nas 
posições mais angulares.   De série 
em GIRAFFONA, Disponível sob 
pedido para  GIRAFFA.  

As rodas anteriores mantém a uni-
formidade da altura do corte, são 
reguláveis com um sistema de pinos.  
Disponível para  BRAVA e CORAZZA. 
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DEALER:

juntos venceremos

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Sede legal e estabelecimento produtivo
 Via Marcello, 73
35011 Campodarsego (PD) - Italy
Tel. +39 049 9289810
Fax +39 049 9289900
e-mail: info@maschio.it
http://www.maschionet.com

MASCHIO GASPARDO PORTUGAL

Estabelecimento produtivo 
Area manager: Joao Montez
Cell +351 917322764
Tel. / Fax +351 243 306571
e-mail: jmontez@maschio.com


