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AFASTADOR DE RESÍDUOS BIZMAQ AFR 200H 

Acoplado ao trator pela barra de tração para deslocamento e manobras. 
 
Recomendado para:  

Remover resíduos das linhas de plantio em áreas de implantação e reforma. 
 
Equipado com: 
01 - Chassi monobloco construído em chapa dobrada com 254mm de largura, com reforço interno. 
02 - Engate cabeçalho fabricado em chapa de aço carbono com 19mm de espessura e distorcedor em barra redonda 1045 
com 50,8mm de diâmetro com porca para facilitar a substituição. 
03 - Limitador de giro no engate cabeçalho para diminuir a chance de tombamento. 
04 - Ponteira de desgaste para proteger o pião afastador, fixada por parafusos para facilitar substituição quando desgasta. 
05 - Aivecas com abertura máxima de 1600 mm, articuladas por mola espiral para melhorar o alinhamento das linhas de 

plantio e absorver os impactos nos tocos. 
06 - Lâminas das aivecas fixadas por parafusos, para facilitar a substituição quando desgastadas. 

 
07 - Cilindro hidráulico do eixo de transporte com rótulas nos olhais para aumentar a vida útil da haste e gaxetas. 
08 - Calço de nylon instalado na haste do cilindro hidráulico do eixo de transporte, para regular a altura das aivecas em 

relação ao solo. 
09 - Mangueiras hidráulicas para acionar o motor hidráulico e o cilindro de transporte com engate rápido nas pontas. 

 
10 - Motor hidráulico com torque compatível para acionar o pião afastador, dispensando a utilização de caixa redutora. 
11 - Mancal do pião afastador com 04 rolamentos 1º linha blindados e eixo de 3” polegadas. 
12 - Pião afastador com 600 mm de altura, fixado no eixo do mancal por apenas 01 parafuso para facilitar a substituição. 
13 - Chapas defletoras instaladas sobre as laterais das aivecas para comprimir os resíduos contra o solo. 
 
14 - 02 pneus 12.4-24 com duplagem. 
15 - 02 Câmaras de ar aro 24”. 
16 - 02 rodas aro 24” sem anel(Arinho) com reforço nas bordas. 
17 - 02 cubos dianteiros MB com 10 furos e parafusos de roda MB com 22mm de diâmetro. 
18 - 02 pontas de eixo dos cubos de roda fixadas por porcas para facilitar a substituição. 
19 - Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU. 
20 - Plaqueta de identificação contendo: modelo, número de série, ano de fabricação e peso. 
 

 


