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CATÁLOGO ROÇADEIRAS
3150 duo

Águia 815

Robust Road 1800

Parceria forte com o Agronegócio
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Roçadeiras prontas a
serem despachadas.

Robustez é a melhor definição para
as roçadeiras MFW. Todos os nossos
modelos foram desenvolvidas para
atender as principais necessidades
do mercado da agropecuária.
Escolha o modelo ideal conforme
sua necessidade!

TECNOLOGIA
Contando com equipamentos de alta precisão, a MFW assegura um alto padrão de
qualidade em todos seus produtos.

ROÇADEIRA
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3150 Duo
Robustez e alto desempenho.
A roçadeira dupla modelo 3150 Duo MFW, tem como
diferencial sua robustez, suas quatro facas intercaladas
garantem o corte total da largura sem deixar falhas
centrais, possuem corte duplo nas facas, podendo ser
cambiadas para outra posição, aumentando seu tempo
útil de trabalho.
Maior largura de corte comparado com suas
concorrentes, diferenciando-a das demais opções do
mercado.

faca com corte duplo

3150 duo

Roda de apoio
(item de série)

Roçadeiras
Largura de Corte
Peso

3150 duo
m

3,15

Kg

875

Unid.

4

Potência requerida na TDP

Cv

90

Rotação na TDP

rpm

540

Rotação das facas

rpm

1036

m

3,42x1,25x2,50

Número de Facas

Dimensões (Larg.xAlt.xComp.)

Opcionais disponíveis
. Defletor de Obstáculos
(proteção contra impactos)
. Proteção lateral com correntes
(maior segurança contra detritos)
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ROÇADEIRAS ROTD
1400 | 1600 | 1700 | 1800 | Robust Road 1800

Compacta e alto desempenho.
Estrutura confeccionada em aço. Conjunto de
transmissão, eixo cardan com embreagem,
caixa transmissão robusta, facas e suporte das
facas extra dimensionados, proporcionando ao
conjunto perfeita rigidez e maior durabilidade.
Utilizadas em roçagens gerais, tais como
pastos, gramados, pomares, cafezais e outros,
a roçadeira MFW sempre apresenta um corte
perfeito e demonstra melhores resultados.
Possuem eixo cardan com embreagem, esquis
laterais facilmente reguláveis, sapata de desgaste
recambiável, deslocamento da torre (central e
lateral), caixa de transmissão com giro livre, tudo
isso proporciona uma melhor performance e
extrema segurança em seu manuseio.

Defletor de Obstáculos
(Stump Jumper)

Opcional que resvala com
total segurança possíveis
barreiras: pedras, troncos
e outros.

Roda de estabilidade
com regulagem de
altura (item de série)

Defletor frontal e
traseiro com correntes.
(item de série)

ROTD 1800
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A roçadeira Robust 1800, foi desenvolvida para
trabalhos mais árduos, que exigem uma construção
mais robusta do implemento.
Sua estrutura em geral mais resistente, e o exclusivo
defletor de obstáculos já de série. (patente MFW).

Robust Road 1800

Veja no nosso canal
os equipamentos
MFW em operação!

Posicionamento central e
deslocamento lateral

Caixa de transmissão com giro
livre e Cardan com embreagem.

ROTD
Largura de Corte
Peso

Esquis com regulagens
de altura (item de série)

Sapatas de desgaste
substituíveis.

1400

1600

1700

1800

RR 1800

m

1,30

1,50

1,60

1,70

1,70
625

Kg

265

380

390

410

unid.

2

2

2

2

2

Potência requerida na TDP

Cv

50

65

70

80

80

Rotação na TDP

rpm

540

540

540

540

540

Rotação das facas

rpm

1036

1036

1036

1036

1036

m

1,56x1,05x1,85

1,92x1,20x2,10

1,92x1,20x2,10

2,02x1,20x2,25

2,02x1,20x2,25

Número de Facas

Dimensões (Larg.xAlt.xComp.)
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ROÇADEIRA ARTICULADA
Características Gerais
Harpia | Rapina | Águia

ROÇADEIRAS ARTICULÁVEIS, são ótimas opções para produtores
agropecuários que buscam por uma solução robusta e segura, para
trabalhos pesados e contínuos com a necessidade de roçar em diferentes
tipos de terrenos ou áreas de dificeis acessos.
CORTE EM ÁREAS
DE DIFÍCIL ACESSO

Máquina é operada com
grande visibilidade, de
forma prática e segura.
Opção de
acionamento
com Joystick

Opção RT
Implemento que garante maior
segurança em manutenções de
rodovias, estradas rurais e urbanas.

Tanque de óleo hidráulico
estrategicamente posicionado
como contra-peso

Este implemento agrícola é projetado para superar diversas situações e dificuldades no momento de
roçagem. Devido à sua flexibilidade, é possível utiliza-la nas diversas situações, como por exemplo
terrenos com aclives, declives e obstáculos.
Corte em aclives

Corte em Declives

Sobre guardrails

Corte sobre cercados

Poda de árvores

Sobre barrancos

ROÇADEIRA ARTICULADA
Harpia Plus | Plus II | Tucano
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Desempenho e praticidade.
As roçadeiras articuladas foram desenvolvidas para
trabalhos específicos, pois se posicionam em locais
de difíceis acesso, como aclives e declives, onde
qualquer outro implemento não poderia trabalhar.
Com a praticidade de sua operação, realiza o trabalho
a longas distâncias, oferecendo segurança para seus
operadores.
Este equipamento executa roçagens em geral,
pequenas podas e tem grande ênfase em
manutenções de rodovias, estradas rurais e urbana.
Confeccionadas em aço, sua estrutura tubular
garante maior rigidez ao conjunto.
Toda sua movimentação, deriva-se de um conjunto
hidráulico, onde cilindros a posicionam em
diferentes ângulos, moldando-se a vários terrenos
e posicionando-se por cima de guardrails, cercas,
mourões etc.
De fácil manuseio, prático e seguro, a roçadeira
articulada MFW tem um alto rendimento quando
se trata corte. Disponibilizadas em duas opções, RC
(mesa com facas) e RT (trincha). Este modelo de
equipamento, necessita de tratores configurados e
com mínimo de 75cv.

Roda de apoio
(opcional)

Válvula de Alívio
(item de série)

A

Harpia 515 tucano
B

Sempre visando melhorias, fizemos um
equipamento que melhora a ergonomia
e segurança de seu operador.

D

C

A roçadeira MFW Tucano, tem em seu
conjunto, um braço posicionado
a frente, conseguindo oferecer
uma posição mais ergonômica,
trazendo em consequência
um melhor campo de visão
e segurança na hora da
operação.

E
F

Alcances Hapia Plus II
A

2,75

B

6,00

C

1,00

D

1,60

E

4,30

F

5,00

Harpia 515 tucano
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ROÇADEIRA ARTICULADA
Rapina | Rapina ST
Praticidade e agilidade.
Praticidade e agilidade, são as principais caracteristicas
das roçadeiras articulaveis modelo RAPINA.
Com seu desenho estrutural diferenciado, esse
equipamento posiciona-se em lugares que qualquer
outro modelo da categoria não se aplicaria.
Projetada para ser compacta, este equipamento
consegue executar roçagens mais próximas ao trator,
passando por vias mais estreitas e ou ocupando menos
espaço em vias, sejam elas urbanas, rurais ou rodovias.
De fácil manuseio, prática e segura, a roçadeira
articulada MFW tem um alto rendimento quando se
trata corte.
Disponibilizadas em duas opções, RC (mesa com
facas) e RT (trincha).
Este modelo de equipamento, necessita de tratores
configurados e com mínimo de 75cv.

Rapina

Roda de apoio
(opcional)

Linha Rapina
A mais nova linha de roçadeira
articulável MFW.
Mais prática, compacta e funcional,
a nova linha permite trabalhos
ainda mais específicos e com toda
eficiência e garantia de qualidade
que só a MFW possui.

Harpia 515 tucano

Rapina ST
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A Rapina ST (sight), continua nosso
trabalho e preocupação em oferecer
melhor ergonomia e segurança em
nossa linha de roçadeiras articuláveis.
Com todos os beneficos da linha
RAPINA, a caracteristica ST, dispõese em colocar o equipamento em
um melhor campo de visão, além de
ser mais compacta no momento de
transporte.
Acionamento ST
feito com comando
hidráulico.

Rapina ST

Rapina ST

Características Técnicas
Harpia

515

Plus II

Tucano

Largura de Corte

m

1,50

1,50

1,50

1,40

Peso

Kg

1.060 a 1.080

1.050

1.080

1.060 a 1.120

Número de Facas

Opção c/ RT

Kw/cv

2

2

2

36

Rotação na TDP

rpm

540

540

540

540

Rotação das facas

rpm

1.600

1.600

1.600

1.600

Trator recomendado

cv mín

75

75

75

75

Capacidade de óleo hidráulico

litros

120

140 a 180

120

120

Altura mínima de corte

mm

20

20

20

20

Velocidade de trabalho recomendada
Dimensões (Larg.xAlt.xComp.)

km/h

3a7

3a7

3a7

3a7

m

2,40x2,60x3,70

2,40x2,60x3,20

3,90x2,60x4,30

2,40x2,60x3,20

Rapina

Rapina ST

Opção c/ RT

m

1,50

1,50

1,40

Kg

980

980

1.060 a 1.120

Kw/cv

2

2

36

Rapina
Largura de Corte
Peso
Número de Facas
Rotação na TDP

rpm

540

540

540

Rotação das facas

rpm

1.600

1.600

1.600

cv mín

75

75

75

Capacidade de óleo hidráulico

litros

100

100

120

Altura mínima de corte

mm

20

20

20

km/h

3a7

3a7

3a7

m

1,55x2,90x3,60

1,55x2,90x3,60

1,55x2,90x3,60

Trator recomendado

Velocidade de trabalho recomendada
Dimensões (Larg.xAlt.xComp.)

Opcionais
disponíveis
. Joystick: maior
precisão e
facilidade de
manuseio
. Roda de apoio
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ROÇADEIRA ARTICULADA
ÁGUIA 815
Tecnologia que faz a diferença
no campo ou na cidade.
A roçadeira de maior alcance
produzida no brasil.
Alcance a sua!

A
roçadeira
articulada
Águia
foi desenvolvida para trabalhos
diferenciados e específicos como outras
da sua linha.
Contando com um maior alcance,
a mesma se diferencia de todas as
máquinas do mercado.
Chegando até 8metros, ela se posiciona
em locais de difíceis acesso, como
aclives e declives, onde qualquer outro
equipamento não poderia trabalhar.
Confeccionada em aço especial de alta

tecnologia, sua estrutura grandiosa,
garante maior rigidez ao conjunto,
dispondo de um peso menor.
Toda sua movimentação, deriva-se de
um conjunto hidráulico, onde cilindros
a posicionam em diferentes ângulos,
mondando-se a vários terrenos e
posicionando-se acima de guardrails,
cercas, mourões etc.
Acionada por um controle remoto (sem
fio), todo seu manuseio é executado
de dentro de tratores cabinados, sem o

desconforto de cabos ou mangueiras.
Carregador de bateria, ligado no
trator, tudo para maior comodidade.
De fácil manuseio, prático e seguro, a
roçadeira articulada Águia MFW tem
alta tecnologia e rendimento quando se
trata de corte.
Disponibilizadas em duas opções, RC
(mesa com facas) e RT (trincha). Este
modelo de equipamento, necessita de
tratores configurados e com mínimo de
140cv.

Máquina é operada com grande
visibilidade, de forma prática e segura.
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Controle
Remoto
Equipada
com
Radiador

Águia 815
Largura de Corte
Peso
Número de Facas
Rotação na TDP
Rotação das facas

Veja no nosso canal
os equipamentos
MFW em operação!

Trator recomendado
Capacidade de óleo hidráulico
Altura mínima de corte
Velocidade de trabalho recomendada
Dimensões (Larg.xAlt.xComp.)

RC

RT

m

1,50

1,40
1.650

Kg

1.550

Kw/cv

2

36

rpm

540

540
1.600

rpm

1.600

cv mín

140

140

litros

100

100

mm

20

20

km/h

3a7

3a7

m

1,80x3,40x3,50

1,80x3,40x3,50

MFW MÁQUINAS

Rua Vereador Nelson Guiraldelli, 130
Distrito Industrial Juvenal Leite
13977-015 - Itapira-SP
(19) 3863-3021 | (19) 98197-3295
atendimento@mfwmaquinas.com.br
vendas@mfwmaquinas.com.br

desde 1960

Todo equipamento é testado dinamicamente na fábrica. Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.
As capacidades descritas nas tabelas estão diretamente relacionadas ao tipo de material a ser processado, podendo haver alterações.
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Com raízes em Itapira,
interior do estado de São
Paulo, a 160 km da capital.
Pioneira na industria de
misturadores verticais,
de capital 100% nacional,
a empresa foi fundada
em 1960 e desde então
vem constantemente
se aperfeiçoando em
projetos e construção de maquinas e implementos agrícolas,
sempre atendendo com plena atenção ás necessidades e sugestões
do homem do campo. Diversidade, robustez e simplicidade dos
equipamentos são as armas que sempre estiveram e estarão em
nossos punhos, virtudes estas que abrem fronteiras no mercado
interno e externo. Nossa extensa rede de parceiros revendedores
sempre estará disposta a auxiliar na dificuldade encontrada pelos
consumidores, apresentando a melhor opção em equipamentos
agroindustriais.

