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• Versátil: Possibilidade de acoplar a escavadora giratória hidráulica 

acima da 15ton ou máquina equivalente com possibilidade de 

adaptação quando pedido pelo cliente; 

• Eficiente: Satisfaz o cliente mais exigente; 

• Alta Produtividade: Pelo seu design de construção, pelo 

descomplicado sistema de alimentação de troncos e pela velocidade 

dos ciclos hidráulicos. Transformação do alto rendimento operada 

somente por uma pessoa. 

Fabricada com material resistente e a nível industrial, a JC SRL 170-v1 Plus 

destina-se a comércio de lenha, é uma máquina completa capaz de oferecer 

excelente produção, longa vida útil e a curto prazo torna-se económica. 

  



JC SRL170-v1 Plus Especificações 

Comprimento: 4600 mm  

Largura: 2100 mm 

Altura: 2600 mm 

Peso: aprox. 1.800 kg 

Requisitos hidráulicos: 90 a 160 LPM (litros por minuto) / 250 bar  

4 conexões (1 pressão, 1 retorno, 1 linha de drenagem direta ao tanque, 1 cabo 

alimentação elétrico 12/24 vdc) 

Sistema de controlo:  Válvulas operadas por solenóide montadas no sistema 

hidráulico. Comando por cabo ligado à consola equipada com dois joysticks. 

Alimentação standard 12/24 vdc.  

Diâmetro máximo do tronco: 78 cm 

Comprimento máximo do tronco: 5.5 mt  

Comprimento de corte do tronco ajustável: de 5 em 5cm apartir de 20cm até 60cm 

Barra da serra: .080 18Hx harvester long; 90cm 

Corrente de serra: .404Hx Harvester (99 elos) 

Motor de serra: motor hidráulico 

Lubrificador de serra: automático com reservatório de óleo de 4 litros 

Força do rachador: 37ton a pressão ajustada 200bar 

Ciclo de processo completo (corte e racha): +/- 8 segundos em média 

Lâmina de rachar: 4 vias hidraulicamente ajustáveis, padrão;          

Alimentação da máquina: transportadores dentados e 2 rolos de espinhos. 

Montagem: adapta-se a montagens universais de engate rápido. 

*Pode ser adaptado a escavadoras hidráulicas, pás carregadoras de rodas ou máquinas 

equivalentes. 



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique as 

especificações reais antes da compra. 

 

Opções EXTRA: 

A máquina será fabricada a pedido do cliente se o mesmo escolher alguma das 

opções abaixo indicadas: 

 

1. Força do rachador alta velocidade: 37 ton a 250bar 

2. Sistema de controlo: Comando via rádio sem cabos; 

3. Comprimento de corte do tronco ajustável: até 110cm (a largura e o peso da 

máquina serão influenciados); 

a. Estrutura reforçada em Hardox 

4. Sistema de processamento automático 

5. Lâmina de rachar: 6 ou 8 vias opcionais 

 

 


