
DRIATON 1600 LBDH



ESPECIFICAÇÕES

A Case IH reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem prévio aviso e 
sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais 
ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data de publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.

www.caseih.com.br
Case IH Brasil

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – 18087-220
Telefone: +55 15 3325-2767

Piracicaba – São Paulo – Brasil
R. José Coelho Prates Júnior, 199 
Distrito Industrial Unileste – 13422-020
Telefone: +55 19 2105-7500

Erradicação eficiente em troncos de até 14 cm de diâmetro.

Devolução ao solo de material triturado, facilitando a decomposição e a cobertura.

Solo equilibrado e bem nutrido é garantia de produtividade e economia.

Trituração de restos culturais. Operações de poda ou recepa na Fruticultura.

Melhor relação custo-benefício. Alto rendimento operacional e baixa manutenção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos Driaton 1200-P Driaton 1600-DM Driaton 1600-DH

Largura do corte

Potência do trator

Tomada de força

Peso aproximado

Fixação das polias

Número de correias

Número de martelos

Transmissão

Rotação do eixo rotor

Deslocamento lateral

Diâmetro máximo de trituração

Regulagem de altura

Altura de corte

Peso do martelo (aproximado)

1.170 mm

75 c.v.

540 rpm

580 kg

Cone de aperto

5

8

Banhada a óleo

1.860 rpm

Fixo

140 mm

Sapata lateral

0 a 150 mm

2.600 gr

1.570 mm

75 c.v.

540 rpm

650 kg

Cone de aperto

5

10

Banhada a óleo

1.860 rpm

250 mm - Mecânico

140 mm

Sapata lateral

0 a 150 mm

2.600 gr

1.570 mm

75 c.v.

540 rpm

650 kg

Cone de aperto

5

10

Banhada a óleo

1.860 rpm

300 mm - Hidráulico

140 mm

Sapata lateral

0 a 150 mm

2.600 gr
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P

P

P
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