
MÁQUINAS DE ESTEIRAS ESPECIAIS 
PARA TRABALHOS ESPECIAIS

PRIMETECH, MÁQUINAS DE
ESTEIRAS DE 160 ATÉ 600 CV



Versatilidade incomparável 

Aplicações - triturador de pedras

• para triturar pedras durante a construção de estradas
• para a criação e a manutenção de estradas de cascalho 
   ou florestais
• para triturar pedras em pistas de esqui e facilitar o uso 
   de veículos de neve
• para triturar pedras em terrenos cultivados e pastos

A linha da PrimeTech de máquinas de esteiras reflete a longa
experiência da empresa e foi projetada para responder às
necessidades de nossos clientes internacionais. Nossa gama
de máquinas de esteiras de múltiplas funções é ideal para o
uso em florestas, agricultura e construção civil e combina o
mínimo esforço com a máxima flexibilidade.
Diversas ferramentas frontais FAE, especialmente projetadas
e intercambiáveis, podem ser unidas aos máquinas de
esteiras:

Aplicações – triturador florestal:

•  para recuperação de áreas desmatadas a serem
   transformadas em áreas de plantio ou pasto
•  para preparação de terrenos para plantações de: palmeira,
  abacaxi, cana de açúcar, guaraná, eucalipto pinheiro , etc.
•  para silvicultura e reflorestamento: limpeza de arbustos e
   picadas, desbastamento, preparação de terrenos,
  destocamento etc.
•  para gestão florestal: criação de cercas, linhas elétricas,
   parques de energia eólica, terraplanagem de estradas,
   estradas de ferro, rodovias, limpeza de terrenos, etc.
•  para preparar corta-fogos: para proteção contra incêndios
   (antes do início de um incêndio florestal) ou para lutar contra
   um incêndio florestal (e impedir a sua propagação)
•  para a indústria da construção civil: estradas, loteamentos,
   urbanização de terrenos, preparação de terrenos, etc.
•  para manutenção de laterais das: rodovias, pistas de pouso,
   linhas elétricas, etc.
•  para a indústria de óleo e gás: linhas sísmicas para a
   exploração de óleo, canalizações, arrendamentos, etc.



Aplicações – aragem /
subsolador

• conversão de terreno: para remover tocos e raízes para 
   converter florestas/matas em fazendas
• para remover tocos e raízes antes do replante em 
   plantações, etc.
• para remover tocos e raízes para a construção de estradas 
   (depois de ceifar ou triturar os galhos das árvores)

Aplicações – estabilizador do solo / 
triturador de asfalto / triturador 
de pedras

•  para estabilizar o solo durante a construção de estradas: 
   misturar o solo com cal, cimento, etc.
• para recuperar o terreno para a preparação de estradas
• para triturar e perfilar asfalto em uma pavimentação existente
• para triturar pedras durante a construção de estradas
• para a criação e a manutenção de estradas de cascalho 
   ou florestais



PrimeTech Máquinas de Esteiras 

PT-175 PT-175PT-300 PT-300PT-400 PT-400PT-475 PT-475PT-600 PT-600

Modelo  
Potência bruta
Potência nominal
Deslocamento

Emissões

Bombas  
Deslocamento
Pressão máxima
Fluxo de óleo

Modelo

Versão
Corrente das esteiras
Sapata

Versão
Corrente das esteiras
Sapata  

Versão
Peso com
triturador

Pressão no solo

Versão
Peso com
triturador

Pressão no solo  

Sapatas de aço
19797 lbs /
8980 Kg

4.55 psi /
0,32 Kg / cm²

Sapatas de borracha
20348 lbs /
9230 Kg

4.67 psi /
0,33 Kg / cm² 

STD
29190 lbs /
13240 Kg

4.10 psi /
0,29 Kg / cm²

LGP
30660 lbs /
13910 Kg

3.40 psi /
0,24 Kg / cm² 

STD
29630 lbs /
13440 Kg

4.25 psi /
0,30 Kg / cm²

LGP
31100 lbs /
14110 Kg

3.55 psi /
0,25 Kg / cm² 

STD
44092 lbs /
20000 Kg

4.95 psi /
0,35 Kg / cm²

LGP
47633 lbs /
21606 Kg

3.55 psi /
0,25 Kg / cm² 

STD
50265 lbs /
22800 Kg

7.20 psi /
0,51 Kg / cm²

LGP
50265 lbs /
22800 Kg

5.0 psi /
0,35 Kg / cm² 

STD
51368 lbs /
23300 Kg

7.40 psi /
0,52 Kg / cm²

LGP
53793 lbs /
24400 Kg

5.10 psi /
0,36Kg / cm² 

STD
60600 lbs /
27500 Kg

7.10 psi /
0,50 kg / cm²

LGP
62800 lbs/
28500 Kg

5.70 psi /
0,40 Kg / cm² 

CAT C7.1 Acert
205 kW – 275 HP
2200 rpm
774 lb-ft – 1050 Nm

Cummins QSB4.5 
119 kW – 160 HP
2200 rpm
460 lb-ft – 624 Nm

TIER 3A TIER 3ATIER 3ATIER 3A TIER 3ATIER 4F TIER 4F

CAT C13 Acert
310 kW – 415 HP
2100 rpm
1398 lb-ft – 1896 Nm

CAT C7.1 Acert
225 kW – 302 HP
2200 rpm
940 lb-ft – 1274 Nm

CAT C13 Acert
354 kW – 475 HP
2100 rpm
1544 lb-ft – 2094 Nm

CAT C13 Acert
354 kW – 475 HP
2100 rpm
1544 lb-ft – 2094Nm

Cummins QSX15
447 kW - 600 HP
2100 rpm
1875 lb-ft - 2542 Nm

Danfoss
1 x 100 cc
5250 psi – 360 bar
61 gal/min – 230 l/min

D3

Sapatas de aço
20 in – 500 mm
única

Sapatas de borracha
20 in – 500 mm

D4 – oscillante

STD
26 in – 660 mm
única

LGP
32 in – 800 mm
única ou dupla

D4 – oscillante

STD
26 in – 660 mm
única

LGP
32 in – 800 mm
única ou dupla

D5 HD – oscillante

STD
32 in – 800 mm
dupla

LGP
48 in – 1200 mm
dupla

D5 HD – oscillante

STD
24 in – 600 mm
única

LGP
36 in – 900 mm
dupla

D5 HD – oscillante

STD
24 in – 600 mm
única

LGP
36 in – 900 mm
dupla

D7 – oscillante

STD
26 in – 660 mm
única

LGP
34 in – 850 mm
dupla

Danfoss
1 x 130 cc
5100 psi – 350 bar
88 gal/min – 330 l/min

Danfoss
1 x 147 cc
5100 psi – 350 bar
98 gal/min – 371 l/min

Danfoss
1 x 250 cc
5500 psi – 380 bar
141 gal/min – 535 l/min

Danfoss
2 x 130 cc
5440 psi – 375 bar
153 gal/min – 580 l/min

Danfoss
2 x 130 cc
5440 psi – 375 bar
153 gal/min – 580 l/min

Bosch Rexroth
2 x 180 cc
5600 psi – 385 bar
198 gal/min – 750 l/min

FAE front attachments

MOTOR DIESEL TRITURADOR DE GALHOS 

TRIUTRADOR FLORESTAL /ESTABILIZADOR

ESTABILIZADORES DO SOLO / TRITURADOR DE ASFALTO E TRITURADOR DE PEDRAS

TRIUTURADOR DE TOCOS E RAÍZES

TRANSMISSÃO TRITURADORA HIDROSTÁTICA

COMPRIMENTO DAS CORRENTES NO SOLO

PESO E PRESSÃO NO SOLO

Modelo  
Transmissão

Tipo de motor 
hidráulico

Versão
Largura de exercício

Versão
Largura de exercício

Versão
Largura de exercício

140/U  
único

1 x 160 cc –
desl. variável

140/U - 140
58 in – 1466 mm

140/U - 175
72 in – 1820 mm

140/U – 200
81 in – 2060 mm

200/U  
duplo

2 x 110 cc -
desl. variável

200/U - 200
81 in – 2060 mm

200/U - 210
85 in – 2150 mm

200/U – 225
90 in – 2300 mm

300/U  
duplo

2 x 160 cc -
desl. variável

300/U - 225
90 in – 2300 mm

300/U - 250
100 in – 2540 mm

300/U  
duplo

2 x 160 cc -
desl. variável

300/U - 225
90 in – 2300 mm

300/U - 250
100 in – 2540 mm

500/U  
duplo

2 x 250 cc -
desl. variável

500/U - 225
91 in – 2320 mm

500/U - 250
101 in – 2560 mm

500/U - 275
110 in – 2800 mm

500/U  
duplo

2 x 200 cc -
desl. variável

500/U - 225
91 in – 2320 mm

500/U - 250
101 in – 2560 mm

500/U  
duplo

2 x 200 cc -
desl. variável

500/U - 225
91 in – 2320 mm

500/U - 250
101 in – 2560 mm

300/U  
duplo

2 x 110 cc -
desl. variável

300/U - 200
81 in – 2064 mm

Modelo  
Transmissão

Tipo de motor hidráulico

Versão
Largura de exercício

Versão
Largura de exercício

200/S  
duplo

2 x 180 cc

200/S - 200
82 in – 2080 mm

200/S - 225
91 in – 2320 mm

RSL/HY  
duplo

2 x 250 cc

RSL/HY - 200
77 in – 1960 mm

RSL/HY - 225
87 in – 2200 mm

500/RC  
duplo

2 x 250 cc

500/RC - 225
91 in – 2320 mm

500/RC - 250
101 in – 2560 mm

500/S  
duplo

2 x 250 cc

500/S- 225
91 in – 2320 mm

500/S - 250
101 in – 2560 mm

SFH/PM  
duplo

2 x 250 cc

SFH/PM - 225
91 in – 2320 mm

SFH/PM - 250
101 in – 2560 mm

500/S 
duplo

2 x 250 cc

500/S - 225
91 in – 2320 mm

500/S- 250
101 in – 2560 mm

300/S  
duplo

2 x 250 cc

300/S - 225
91 in – 2320 mm

Modelo  
Transmissão

Tipo de motor hidráulico

Versão
Largura de exercício

Versão
Largura de exercício

Modelo  
Transmissão

Tipo de motor hidráulico

Versão
Largura de corte

300/SC  
único

1 x 250 cc

300/SC
79 in – 2000 mm



Descubra nossas principais vantagens

Maximização da produtividade
É alcançado um rendimento extremamente alto graças à integração perfeita 
de elementos como os motores diesel, os sistemas hidráulicos e os sistemas 
de controle eletrônico, todos adequados para trabalhos pesados, garantindo 
a máxima produtividade.

Graças às amplas correntes das esteiras, que garantem uma vasta superfície de contato, 
e um sistema de esteiras comprido e oscilante, os nossos máquinas de esteiras 
especialmente fabricados são extremamente estáveis e exercem uma pressão sobre 
o solo extraordinariamente baixa, permitindo uma maior mobilidade durante 
o uso em terrenos de difícil acesso, como terrenos alagadiços ou pântanos.

Pressão sobre o solo extremamente baixa 

Os componentes principais de nossos máquinas de esteiras PT têm acesso 
muito fácil, o que reduz significativamente os tempos e custos da manutenção.

Seguro e de fácil manutenção O melhor em termos de conforto e funcionalidade

FAE Group S.p.A.
PrimeTech Division
Via G. Marconi, 20 // 38011 Sarnonico (TN) // Itália
Fone: +39 0463 840 080 // Fax +39 0463 840 099
info@prime-tech.com // www.prime-tech.com

As especificações técnicas dependem do ambiente e das condições de trabalho. O Grupo FAE não se responsabiliza por eventuais diferenças entre as especificações indicadas nesta ficha de dados e o rendimento real da máquina. Os materiais e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio.
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Nossos tratores de esteiras foram projetados 
para maximizar o conforto e a segurança do 
operador, garantindo, ao mesmo tempo, altos 
rendimentos e um uso fácil do veículo.

•  Grande visibilidade;
•  O maior nível de isolamento acústico do 
   mercado;
•  O menor nível de vibrações dentro da cabina;
•  Posição ergonômica dos controles;
•  Visor e painel de controle fáceis de usar;
•  Sistema de ar condicionado;
•  Assento do motorista confortável e ajustável  
   (aquecido e com suspensão pneumática);
•  Tocador de MP3 / CD.

Unitractores - Equipamentos Florestais e Industriais, Lda.
Zona Industrial de S. Miguel de Poiares, Lote 76
3350-214 Vila Nova de Poiares
Fone: +351 918 825 213 // Fax +351 239 421 046
comercial@unitractores.pt // www.unitractores.pt 


