
SHREDLAGE®

Tudo pela vaca!
A qualidade do leite começa  
na colheita da forragem.

claas.com



 − Pedaços de caule longos, desfibrados, com muita superfície
 − A casca externa dos pedaços de planta é predominante
mente retirada

 − Os pedaços de folha são rasgados e raspados
 − Os grãos são intensamente triturados em partículas  
e fragmentos bem pequenos

 − Os pedaços de sabugo são intensamente quebrados  
em partes individuais

As características especiais do SHREDLAGE®.

Panorama do SHREDLAGE®.
SHREDLAGE® é milho de ensilagem de trituração comprida 
e altamente processado, com comprimentos de corte de 
30 – 26 mm com teor de 30 – 35% de substância seca  
(ou também comprimentos de corte mais curtos, de até  
21 mm, no caso de maior teor de substância seca). Esse 
material é produzido com o especial MULTI CROP CRACKER 
SHREDLAGE® da CLAAS, que processa o material triturado 
intensivamente.

Portanto SHREDLAGE® é o nome dado a um material  
triturado claramente definido, que só atinge suas caracte
rísticas especiais ao ser processado com os perfis de  
rolo patenteados do SHREDLAGE® CRACKER. Os con
ceitos de Cracker de corte longo de outros fabricantes 
não produzem SHREDLAGE®.

Como verificar a qualidade do SHREDLAGE®.

30% SS:  
Comprimento de trituração 30 mm.
35% SS:  
Comprimento de trituração 26 mm.

38% SS:  
Comprimento de trituração 23 mm.
40% SS:  
Comprimento de trituração 21 mm.

1.  Ajustar o comprimento do corte do SHREDLAGE® de acordo com o teor  
de substância seca (SS).

2.  Verificar a desintegração dos grãos usando o copo de qualidade  
do material triturado.

Encher um medidor de 1 l (copo de controle) com material triturado. Depois despejar e 
espalhar o conteúdo em uma superfície limpa. SHREDLAGE® não deve apresentar grãos 
inteiros, todos os grãos devem estar bastante fragmentados ou completamente triturados. 
Se o resultado não estiver satisfatório, o CRACKER precisa ser verificado. Além do espa
çamento das fendas, é preciso ajustar anteriormente a calibração e o paralelismo dos 
rolos bem como a medida da fenda do CC. O desgaste também precisa ser controlado.
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Efeitos do SHREDLAGE®.

Maior efeito estrutural em decorrência de pedaços  
longos de caule e fibra.
→  A ruminação é melhorada, o ph no rúmen aumenta,  

a proporção de palha pode ser reduzida ou completamente 
retirada.

Mais superfície em decorrência de um material triturado 
desfibrado e raspado.
→  Muita área de ataque para os microrganismos  

(bactérias lácticas) para a fermentação no rúmen e no silo.

Comprimentos de corte constantemente ajustados  
conforme a SS.
→  O efeito estrutural estimula a atividade do rúmen para  

uma ruminação mais intensa, uma saúde melhor para  
os animais.

Grãos triturados, mandrilados, para sua máxima 
desintegração.
→  Uma proporção bem maior de amido no rúmen pode  

reduzir o uso de forragem concentrada e aumentar a  
produção de leite e/ou componentes.

Potenciais para a empresa.
 − Aumentar a produção de leite e/ou componentes como 
possível estratégia para aumentar a rentabilidade

 − Reduzir os custos com palha, armazenamento e manuseio
 − Melhorar a saúde dos animais com valores de ph mais 
estáveis no rúmen

 − Melhorar a ruminação e o bemestar dos animais
 − Reduzir os custos com forragem concentrada por meio  
de uma desintegração maior dos grãos na ensilagem

 − Melhorar o tempo de vida e os índices de parto com uma 
melhor saúde dos animais

Pesquisas científicas.
Um litro a mais de leite por animal e por dia. No âmbito de 
amplos experimentos relacionados à alimentação animal, 
testouse o efeito do SHREDLAGE® sobre a produção de  
leite na Universidade de Wisconsin (EUA). Para a compara
ção concreta da alimentação, utilizaramse dois grupos de  
56 vacas cada. Após oito semanas de alimentação com 
material triturado convencional (19 mm) e com SHREDLAGE® 
(30 mm), observouse no grupo do SHREDLAGE® uma 
absorção 0,6 kg maior de matéria seca por animal e por dia. 
Isso resultou em uma média de 1 l a mais de leite produzido 
por animal e por dia. No decorrer do experimento, chegouse  
a ordenhar até 2 l a mais de leite por animal e por dia.

Comprimento de trituração: 30 mm com 30% SS
Tamanhos das frações Proporções
> 19 mm 30% +/– 5%
8-19 mm 55% +/– 5%
4-8 mm 13%
Base 2%

Comprimento de trituração: 26 mm com 35% SS
Tamanhos das frações Proporções
> 19 mm 25%
8-19 mm 55%
4-8 mm 18%
Base 2%

Panorama do SHREDLAGE®

3. Verificar as frações peneiradas do material triturado com caixa de vibração.
Usando uma caixa de vibração, é possível determinar a proporção das frações 
peneiradas. Frequentemente utilizase a caixa de vibração „PennState“, de fácil 
manuseio. Três peneiras com 19 / 8 / 4 mm incluindo uma base proporcionam  
quatro frações peneiradas. A agitação deve ser realizada conforme as instruções 
indicadas. Depois todas as quatro frações são pesadas.

Como resultado, o SHREDLAGE® deve apresentar a seguinte distribuição de  
quantidades de acordo com o teor de SS: 
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O conceito MULTI CROP CRACKER (MCC) da CLAAS 
JAGUAR oferece uma enorme flexibilidade para se reagir 
rapidamente a novas necessidades. Esse conceito ganhou 
recentemente o novo perfil de rolos para SHREDLAGE®. 
Como a carcaça do MCC pode ser facilmente aberta, a 
substituição de cada rolo pode ser realizada com poucos 
aparafusamentos.

Substituição do sistema de rolos (CLASSIC, MAX, SHREDLAGE®) Princípio de funcionamento da ranhura espiralada em oposição

O MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE®.

Os inovadores rolos SHREDLAGE® conseguem um enorme 
processamento das plantas e uma enorme trituração dos grãos 
através de diversos detalhes técnicos:

 − MCC SHREDLAGEL com 250 ou MCC SHREDLAGEM 
com 196 mm de diâmetro dos rolos

 − Número de dentes 110/145 ou 95/120  
(conforme o diâmetro dos rolos)

 − Diferença de velocidade de 50%
 − Ranhura espiralada em oposição nos rolos 
 − Rolos de cromo endurecidos

As características especiais do Cracker SHREDLAGE® paten
teado são os diferentes números de dentes nos dois rolos, 
uma grande diferença de velocidade entre os rolos e a ranhura 
espiralada adicional nos rolos. Essas características são  
requisitos básicos para que se colha de fato SHREDLAGE®. 
Pois somente assim o material triturado pode ser desfibrado 
tanto na vertical quanto na horizontal e a casca externa  
verdadeiramente retirada dos caules. O perfil de dentes mais 
grosseiro de um dos rolos segura os grãos de milho enquanto  
a dentadura mais refinada do outro rolo tritura os grãos.
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Compressão uniforme com boa compressão nas 
bordas para garantir a qualidade e evitar perdas.

Para uma alta compressão na ensilagem, a cadeia da colheita precisa estar toda equilibrada.

No caso do SHREDLAGE®, também é importante comprimir o material com cuidado na ensilagem. É especialmente importante 
que os pesos do(s) trator(es) de rolo estejam ajustados às massas de ensilagem entregues a cada hora. Em geral, considerase 
que se precisa de rolos de aproximadamente 12 t de peso para comprimir 50 t de silagem de milho entregue por hora de modo 
satisfatório. Portanto o desempenho dos rolos também precisa ser verificado e ajustado de acordo com a quantidade e cadeia 
da colheita e com o sistema de ensilagem.

Fatores de sucesso:

 − Os pesos do(s) veículo(s) de rolo precisam ser maiores: 
→ quanto maior for o teor de SS do material triturado. 
→ quanto maior for o comprimento do corte conforme a SS do material triturado. 

 − Considerar o desempenho de enchimento em silos com/sem paredes laterais.
 − Em caso de necessidade, utilizar vários veículos de rolo e distribuição.
 − O peso do(s) próprio(s) veículo(s) de rolo deve ser elevado.
 − Veículo(s) de rolo com alta pressão nos pneus.
 − Utilizar aparelhos de distribuição ou armazenamento (distribuidores ou garfos).
 − Utilizar aparelhos de compressão (por exemplo, rolos com rodas de vagão).
 − No armazenamento, distribuir o material em camadas de 15 a 30 cm de espessura.
 − Veículos de transporte com rolos de medição, que distribuem o alimento de 
modo uniforme ao longo de todo o silo, são melhores do que veículos sem  
rolos de medição.

No caso especial do SHREDLAGE®, obtém-se uma boa interligação do material no silo porque a casca externa dos 
pedaços de caule é bem retirada e desfibrada nesse processo.

Panorama do SHREDLAGE®

Os princípios da compressão na ensilagem.
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As vantagens da JAGUAR.
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1 Conceito operacional excepcional com recursos 
adicionais do CEBIS

2 Iluminação de trabalho de LED

3 Conceito de Corncracker

4 Motores com a norma de emissões Estágio IIIA (Tier 3)

5 Conceito de lastro modular

6 Dosagem de aditivos de silagem dependente da 
matéria seca e tanque central de silagem grande

7 Aumento da eficiência com o CRUISE PILOT

8 DYNAMIC POWER com novas funções

9 Reserva de diesel de até 1.450 l para longos 
trabalhos

10 Conceito de acessibilidade exclusivo para  
manutenção simples e rápida

11 Otimização do trem de rodagem com raio de 
viragem consideravelmente mais estreito

12 Sistema de afiação das facas dependente do 
volume de transferência

13 Propulsão mecânica eficiente para equipamentos 
auxiliares

14 Medição de rendimento QUANTIMETER  
(medição de volume de fluxo)

15 Sistema de sensores de proximidade infravermelho 
para determinação exata da matéria seca

16 Joystick multifuncional CMOTION  
(estratégia operacional CLAAS)

JAGUAR
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CLAAS Global Sales GmbH
Muehlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Germany
claas.com

Garantindo uma colheita melhor.
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