CRO 4.0

COMPOSTADOR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

Compostagem não é um modismo, é minimização de custos, facilidade na distribuição do composto e principalmente
a recuperação do solo. No processo biológico da compostagem ocorre uma redução média da massa em torno de 50%,
devido a perda de água e carbono, correspondendo ao período de 60 dias.

QUALIDADE & PRODUTIVIDADE QUE O CAMPO PRECISA

CRO 4.0 | COMPOSTADOR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
Os CRO são tracionados pela barra de tração dos
tratores. São utilizados em Usinas de Açúcar e
Álcool, Destilarias, Agroindústrias (que dos seus
processos de industrialização resultem resíduos
sólidos ou semi-sólidos) e Prefeituras que possuem
Usinas de Reciclagem de Lixo. Para o transporte,
o compostador CIVEMASA é equipa do com 2
pneus de alta flutuação 14x17.5/14L, e o túnel
com rotor aletado é basculado verticalmente por
acionamento hidráulico.
O trator deve apresentar tomada de força com 540
RPM, super-redutor de velocidade para atingir 200 a
320 m/h e sistema hidráulico do tipo engate rápido.
Características do Pátio de Compostagem: área
nivelada, compactada e esterilizada, apresentando
uma declividade entre 1% e 3%, para facilitar o
escoamento da água.

OPCIONAIS: Kit Sulcador ou Kit Sulcador
com Pulverizador e Tanque de 600 litros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO

TRATORES
(cv)

PESO COM
LASTRO (kg)

PESO SEM
LASTRO (kg)

LARGURA
(mm)

ALTURA
(mm)

COMPRIMENTO
(mm)

CRO 4.0

80 a 120

8.580

3.915

6.785

1.750

4.785

CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS DAS LEIRAS PARA TORTA DE FILTRO DE CANA
LARGURA (mm)

ALTURA (mm)

COMPRIMENTO
(mm)

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
(m3 linear)

RENDIMENTO MÉDIO/HORA (m3)

4.000

1.500

indeterminado

3,45

690

Para outros materiais consultar a Civemasa.
As capacidades e rendimentos são totalmente dependentes do tipo de produto que será compostado, assim como das condições do pátio de
compostagem.

Fone: (16) 3382.8222
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A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a
obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. 08/2019 - Rev. 02
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