
CONSTRUÍDO PARA DURAR. Desde a pintura 
até ao chassis, foi desenhado e construído para 
o longo prazo. Um eixo com uma capacidade 
de 1.800 kg fornece estabilidade e durabilidade 
durante a operação e transporte especialmente 
em estradas mal conservadas.

PRODUÇÃO DE TOPO. A poderosa capacidade 
de tração dos rolos de alimentação e a boca de 
alimentação sobredimensionada com 20,3 cm x 
30,5 cm farão a sua equipa querer alimentá-lo 
cada vez mais. O sistema SmartFeed® monitoriza 
a velocidade do motor e para ou inverte os rolos 
sempre que necessário.

COMPONENTES COMPROVADOS. O motor 
Kubota de 57 hp aciona um disco de corte com 
76 cm de diâmetro, 109 kg de peso e 2,5 cm de 
espessura. As quatro lâminas de corte reversíveis 
têm vida útil redobrada.

OPERAÇÃO FÁCIL E ECONÓMICA. O sistema 
de transmissão direta tem um processo de
inicialização de duas etapas para maximizar a 
efi ciência do operador. O sistema de controlo do 
motor Ecoldle® optimiza a consumo de
combustível e minimiza o ruído.

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. Menos 
portas, mais conveniência. A capota pivotante do 
motor permite uma acessibilidade ótima para a 
manutenção dos componentes internos, incluindo 
as lâminas, contra faca e pontos de lubrifi cação.

SEGURANÇA DO OPERADOR. Equipado com 
botões e barras de paragem de emergência,
incluindo a barra inferior que permite que a perna 
do operador a acione e pare o processo de
alimentação intencionalmente ou
automaticamente numa situação de emergência.
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GERAL
Comprimento (mesa fechada): 377 cm

Comprimento (mesa aberta): 435 cm

Largura máxima (operação): 157 cm

Altura máxima (operação): 251 cm

Peso: 1,465 kg

Peso da língua: 80 kg

BC200 ESTILHADOR

SISTEMA DE CORTE
Boca de alimentação: 20,3 cm x 30,5 cm

Tipo: Disco com lâminas

Disco de corte: Ø 76 cm

Lâminas: 4 unidades, reversíveis

MOTOR
Marca e modelo: Kubota WG1605

Potência bruta máxima: 57 hp (42,5 kW)

Capacidade do depósito de combustível: 39,5 L

Tipo de combustível: Gasolina

Ângulo máximo de operação contínua: 30°

Tipo de embraiagem: Transmissão direta

Poupança de combustível: Sistema EcoIdle®

SISTEMA DE DESCARGA
Tipo: Tubo de descarga rotativo

Altura de descarga: 252 cm

Ângulo de rotação: 270°

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
Comprimento total da mesa: 150 cm

Rolos de alimentação: 2 rolos horizontais descentrados

Força vertical do rolo superior: 396 kg

Controlo dos rolos: Botões de paragem, avanço e inversão

Alimentação automática: Sistema SmartFeed®

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidade do depósito de óleo: 22,7 L

Óleo biodegradável: Opcional
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NOTAS:

A Vermeer Corporation reserva-se o direito de efetuar alterações à conceção, ao design e às especificações; de implementar melhorias ou interromper o fabrico a qualquer momento 
e sem qualquer aviso prévio ou obrigação. O equipamento é mostrado unicamente a título indicativo, podendo apresentar acessórios ou componentes opcionais. Para mais
informações sobre as especificações da máquina, queira contactar o seu concessionário Vermeer. Vermeer, o logotipo Vermeer, Equipped to Do More, SmartSweep e Yellow Jacket 
são marcas registadas da Vermeer Manufacturing Company nos EUA e/ou noutros países. Kubota é uma marca comercial da Kubota Engine Corporation. © 2022 Vermeer
Corporation. Todos os Direitos Reservados.
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