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Totalmente redimensionado, o JF Mix 1500 S2 possui tanque de 
mistura em INOX, operação simples com controle e 
acionamento do desensilador, rosca lateral, misturador e 
descarga no cocho através de comando hidráulico direto da 
cabine do trator.

Dentre os principais diferenciais destacam-se seu design 
compacto e menor peso, nova rosca misturadora com giro 
invertido durante a mistura, fresa com maior diâmetro e eixo 
da fresa auto alinhante.

O vagão misturador JF Mix 1500 S2 mantém a qualidade e 
tradição dos misturadores JF, adicionando tecnologia e agora 
está muito mais leve, resistente, compacto e com menor 
consumo de potência.

Destinado a alimentação pecuária de pequeno porte, este 
equipamento possui capacidade de 1,5m³ e suas funções são: 
desensilar, carregar, misturar, transportar e distribuir 
diretamente no cocho vários tipos de materiais ensilados.

Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.
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Descritivo técnico: Vagão misturador tracionado com capacidade para 1,5m³ com tanque de mistura em aço inoxidável, equipado com rosca misturadora, tanque com contrafaca,
braço desensilador comtambor de desensilar com sitema de facas cruzadas substituíveis de forma independente, fresa com sensor de pressão, conjunto de rosca de descarga com
mancal e rosca removíveis, fresa de corte com balanceamento dinâmico, rótula e rolamento autocompensador para autoalinhamento do eixo da fresa, tanque de óleo blindade, 
resistência para mistura de fibra longa e silagem em geral, proteção traseira do rolo desensilador, proteção do cardan, sistema de rodas opcional, rosca para descarga direta no 
cocho. Transmissão através de caixa de engrenagens banhada a óleo e por correntes totalmente dimensionadas para resistir esforços, acionamento do desensilador por bomba
hidráulica e articulação por pistão, rodas acionadas pelo hidráulico do trator, rotação requerida na TDP de 540 RPM, potência requerida a partir de 50 cv na TDP.


