
 

 

 

Equipamentos para Avicultura 

1.0  Trituradores de Cama Aviária 
 

 

Modelo Twyster Taz 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

1.1 Apresentação  

 A máquina Twyster Taz é utilizada para remover, triturar e picar cama de aviário, com o intuito de evitar a alta 

compactação, que causa o calo de pé no frango, além de inúmeras doenças respiratórias ao lote.   

Sua forma construtiva destaca-se em relação a outros modelos pelos seguintes tópicos. 

• As Enxadas abrangem toda extensão da largura da maquina. 

• Tração com alavanca independente 

• Regulador de altura prático  

• Leve, mas Resistente 

• Enxadas de Aço 1045 temperado  

• Pneu Lameiro  

• Assistência técnica sem burocracia  

2.0 Modelo Twyster Taz  
 

• 2.1  Especificações técnicas da Máquina  

 

• Largura de Corte  

A largura padrão de corte é de 500 mm. Larguras diferenciadas sob encomenda. 

• Profundidade de Corte 

Corte ajustável com passo de profundidade de 4 em 4 cm, o operador regula a profundidade conforme a 

necessidade e situação da cama. Profundidade máxima 190 mm. 

• Velocidade das Enxadas de Corte  

A velocidade do Equipamento varia de acordo com a aceleração, em média trabalha-se entre 600 RPM e 900 

RPM. Para motores a gasolina essa aceleração aumenta 25%.  

• Regulador de profundidade de corte 

Utiliza sistema prático de alavanca de engate para ajustar a altura desejada de corte com passo ajustável   

de 40 em 40 mm de profundidade a cada regulagem 



 

 

• Tração  

 

A tração é opcional, se ela não estiver engatada é possível transportar a máquina  sem precisar ligar o motor. 

Este sistema é extremamente resistente, utilizamos produtos de lta resistência contra corrosão, e sujeira de 

toda natureza. 

• Acionamento do Sistema  

O Acionamento do sistema dá-se quando o operador aperta os manetes de aceleração que ficam a sua 

frente. Ao acelerar o equipamento a Embreagem centrífuga é acionada, e o sistema todo funciona 

• Acelerador com Sistema Drive-in (engate opcional) 

Na mão do operador encontra-se uma pequena alavanca onde é possível deixar a máquina em 

funcionamento sem que o operador esteja acelerando . 

• Sentido das Enxadas (Anti-Horário) 

 Este sentido reduz o atrito no solo, além de picar melhor a cama triturando em partículas menores.  

3.0 Motores que podem ser utilizados nesta Máquina. 

 

 

Gasolina 6,5 Cv   Diesel 7.0 Cv  

Gasolina 8,0 Cv   Diesel 10,0 CV 

Gasolina 13,0 CV 

 
 

 

3.1 Motores Branco 

 

Os motores Branco Apresentam ótimo desempenho, são leves, fáceis de operar, consomem pouco 
combustível e têm baixo nível de ruído. O acoplamento é facilitado pelos pontos de fixação e eixos de 
configuração universal 

 

 



 

 

 

 
 5.0  Garantia 

Os equipamentos da Oldofer possuem plena garantia contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente 

sendo gratuita pelo período de 6 meses posto em nossa fábrica . 

 

OLDOFER INDUSTRA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. 

RUA POVOADO ZANETTI-01   - NOVA BASSANO – RS               É Oldofer?  Pode Confiar! 

Contatos: (54) 3444 9588 – (54) 3444 9531 – (54) 9955 7888  


