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MAIOR CAPACIDADE E ALTA PRODUTIVIDADE

 6.000/10.000

O Vagão Forrageiro VHF da Haram aq, foi especialmente desenvolvido para 
transportar e descarregar de forma contínua e uniforme todos os tipos de silagens. 
Esta descarga pode ser lateral, direto nos comedouros ou então traseira, para 
produção de silagens.

Devido a sua robustez e alta tecnologia, proporciona comodidade e facilidade no 
manejo da alimentação animal.
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CLARO: (54) 99158-7881 - OI: (54) 98414-5686
VIVO: (54) 99663-5063 - TIM: (54) 98135-1601

(54) 3615-4161

haramaq@hotmail.com
RS 135 - Km 34 - Sertão/RS - Brasil

Haramaq Ind. e Com. De Maq. Agríc. Ltda se reserva no direito de alterar seus 
produtos ou suas especificações e descrições contidas neste catálogo. Estas 

foram precisas no momento desta publicação, mas estão sujeitos a 
alterações sem prévio aviso. Padrão março de 2017.

Volume de carga
Capacidade em tonelada
Rodado

Largura
Comprimento total

Altura
Pneu

DADOS TÉCNICOS

6 m³
3 toneladas

Tandem
4,95 m
2,55 m
2,75 m
11-L15

10 m³
6 toneladas

Tandem
6,35 m
2,55 m
2,75 m
11-L15
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O Vagão Forrageiro VHF possui duas 
velocidades, a lenta e rápida. A lenta é 
utilizada para descarga lateral, direto 
nos comedouros. A rápida é utilizada 
para descarga traseira, agilizando a 
produção de silagens.

O Vagão é equipado com seu exclusivo 
sistema de abertura da tampa traseira, 
que além de ser manejado com muito 
mais facilidade, ainda permite a 
abertura dentro de silos estreitos, 
oferecendo assim mais agilidade e 
segurança ao produtor.

Com seu sistema de esteira reforçado, o 
Vagão Forrageiro VHF oferece ao 
produtor maior durabilidade e 
produtividade, além de proporcionar 
maior segurança durante o trabalho.

Sua esteira para descarga em PVC de 
alta qualidade oferece rápida descarga 
de silagem com qualquer tamanho de 
fibra, além disso, possui baixa manu-
tenção e fluxo contínuo dos tratos.

Os Vagões Forrageiros da linha  VHF 
são equipados com rodado tandem, o 
que facilita os trabalhos em terrenos 
irregulares, além de favorecer muito 
nas manobras.

Rolos batedores foram especialmente 
desenvolvidos para afofar e fazer uma 
pré-mistura de silagens, tanto de fibras 
curtas quanto longas.

Fundo em inox, garantindo assim maior 
vida útil e menor manutenção.
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