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• Ceifadeiras
•  Trituradores de madeira 
•  Colheitadeiras
•  Reboques florestais 
•  Implementos florestais 
•  Ensiladeiras
•  Cabeçais de caída
•  Veículos para dejetos
•  Veículos comunitários

Manejo  
florestal e  
agricultura

Acionamentos de giro IMO 
da linha WD-L em ação:

Para poder ajustar o ângulo da cabeça ceifadeira  
(à direita) de forma flexível ou para manter o bloco 
do motor vertical em planos inclinados (à esquerda)

Uma unidade totalmente fechada

•   um conjunto – nenhuma peça individual
•   componentes perfeitamente integrados
•  montagem rápida
•  carcaça protetora
•  parafusar, conectar, pronto

Valores agregados

•   movimento sem solavancos – nenhum efeito 
de para e anda

•  alcance de giro ilimitado
•  máxima segurança, pois totalmente fechado
•  econômico e comprovado
•   compacto, com pouca necessidade de espaço, 

alta capacidade de carga

Acionamentos de giro IMO

Linha WD-L: 8 tamanhos, 
torques de 3,2 até 42,8 kNm

Os acionamentos de giro IMO garantem 
uma transmissão ideal de forças e torques 
elevados em uma unidade fechada.

•   montagem simples dos motores

•   conjunto completamente  
 fechado

O giro no lado seguro
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IMO 

SP-I 0641

WD-L 0625

Acionamentos de giro
com pinhão de acionamento integrado 
 
•  torque máximo 6,8 kNm 
•  momento de inclinação máximo 120 kNm 
•  com motores elétricos ou hidráulicos
•  com ou sem freio

com acionamento por rosca sem-fim  
 
•  torque máximo 42,8 kNm 
•  momento de inclinação máximo 300 kNm 
•  com motores elétricos ou hidráulicos
•  com ou sem freio

Para o eixo do braço basculante, o cabeçal de 
caída e a cabine de motorista giratória.

Rolamentos de giro
Rolamentos de giro de esferas com 1 e 2 pistas 

•  longa vida útil
•  excelente segurança operacional
•  baixos custos ao longo da vida útil
 
Disponível em muitos tamanhos padrão ou  
como solução especial específica para o cliente; 
otimizados para a área agrária e florestal.

Sede da empresa

IMO GmbH & Co. KG  
Imostr. 1 
91350 Gremsdorf  
Alemanha

Tel. +49 9193 6395 - 4433 
Fax +49 9193 6395 - 4145 
forestry@imo.de

Em trituradores e veículos florestais combinados  
estão em uso, por ex., estes produtos:

Rolamentos de giro e acionamen-
tos de giro IMO em ação:

Ensiladeiras Reboques florestais

Mais de 25 anos ao seu lado.

made in Gremsdorf, 
Germany


