
O eucalipto não é páreo para o H225E. Especificamente projetado para descasque de passagem única,  
o avançado cabeçote de colheitadeira com alta capacidade é líder de produtividade em aplicações difíceis.

APLICAÇÕES

Descasque

ALCANCE RECOMENDADO

H225E

VISÃO GERAL

Descasque de eucalipto no corte 
de desbaste ou regeneração 
final ou tardia.
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3-45 cm / 1,2–17,7 pol.

ESPECIFICAÇÕES

1.690 kg / 3.726 lb
Peso (varia de acordo com a opção, 
sem rotor e conexão) 

28 MPa / 4.061 psi 
35 MPa / 5.076 psi 
Requisitos Hidráulicos Máximos 
(varia de acordo com a opção)     

540 mm / 21,2 pol.
Abertura de Desgalhe Superior Máxima  

550 mm / 21,7 pol.
Abertura Máxima do Rolo de Alimentação  

550 mm / 21,7 pol.
Capacidade Máxima de Corte      

  18–22 toneladas métricas 
Tamanho da Transportadora    

20–25 toneladas métricas 
Tamanho da Transportadora    
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CABEÇOTE DE COLHEITADEIRA H225E

(22-05)

ESPECIFICAÇÕES
DIMENSÕES

Largura, cabeçote aberto [mm/pol.] 1.650 / 65,0
Largura, cabeçote fechado 1.200 / 47,2
Altura sem rotor e conexão 1.900 / 74,8

PESO
Excluindo o rotor, a conexão e algumas opções [kg/lb] 1.690 / 3.276

DESGALHe

Lâminas de desgalhe 4 móveis, 1 fixa,  
2 ferramentas de descasque fixas

Diâmetro de desgalhe, de ponta a ponta [mm/pol.] 430 / 16,9
Abertura máxima, lâminas superiores [mm/pol.] 540 / 21,2
Abertura máxima, lâminas inferiores [mm/pol.] 610 / 24,0

UNIDADE DE ACIONAMENTO
Quantidade de roletes acionadores 2
cc do motor – opção 1 Motores de 627 cc

Força bruta de alimentação [kN] (rodas de 
alimentação de aço) 21,2 (a 280 bar, 260 lpm) 

Velocidade de alimentação [m/s] 5,5 / 18
Força bruta de alimentação [kN] (rodas de 
alimentação de aço) 27 (a 350 bar, 260 lpm)

Velocidad de alimentación (m/s) 5,5 / 18
cc do motor – opção 2 Motores de 702 cc

Força bruta de alimentação [kN] (rodas de 
alimentação de aço) 24 (a 280 bar, 280 lpm)

Velocidade de alimentação [m/s] 5,5 / 18
cc do motor – opção 3 Motores de 780 cc

Força bruta de alimentação [kN] (rodas de 
alimentação de aço) 26 (a 280 bar, 310 lpm)

Velocidade de alimentação [m/s] 5,5 / 18
Abertura máxima do rolete [mm/pol.] 550 / 21,7
Diâmetro mínimo [mm/pol.] 30 / 1,2

APOIO / SENSOR DA SERRA

Serra Padrão 
SuperCut 100S com 
tensionamento de correia 
automático

Diâmetro de corte máximo [mm/pol.] 550 / 21,7
Comprimento da barra de serra [mm/pol.] 670 / 26
Tipo de correia [mm/pol.] 10 / 0,404
Motor da serra 20 cc
Capacidade do tanque de óleo da barra (L/gal.) 10 / 2,6

ESPECIFICAÇÕES

ALCANCE DA TRANSPORTADORA
Com rodas [toneladas métricas] 18–22
Com esteira [toneladas métricas] 20–25

SISTEMA HIDRÁULICO
Pressão de operação máxima [Mpa/PSI] 28 / 4.061, 35 / 5.076
Capacidade da bomba recomendada [l/min.,gal/min.] 260–340, 69–90

SISTEMA DE CONTROLE E MEDIÇÃO TimberRite H-16
EQUIPAMENTO OPCIONAL

Tratamento de tocos (pela barra da serra)
Roletes de alimentação para descasque pesado
Kits de correia e barra da serra
Medição no motor
Lâminas de Varredura Padrão (fundidas)
Lâminas de Madeiras Grandes HD (fabricadas)
Lubrificação da barra da serra sem tanque
Opções do rotor
Mangueiras diretas para a barra
Mangueiras para o anteparo na estrutura de 
inclinação 
Sensor de localização de extremidade


