
Picador a disco ou a tambor, qual a melhor opção?
A Lippel oferece picadores a tambor e a disco que podem ser alimentados tanto a mão

como por grua e que podem ser fixos como moveis. Cada um apresenta características e
vantagens próprias.  Nossos picadores a disco possuem sistema hidráulico de alimentação e
estão disponíveis nas capacidades entre 150, 180, 260, 320 e 380 mm de diâmetros máximos
de corte para toras. Os picadores a tambor possuem alimentação tanto por sistema elétrico
convencional assim também como por sistema hidráulico e estão disponíveis nas capacidades
entre 170, 200, 240, 280, 300 e 400 mm de diâmetro máximo de corte para toras. 

Picadores a tambor
O picador a tambor é considerado um picador universal, apto a picar diversos tipos de

madeira como arbustos, aparas, costaneiras, restos da indústria de móveis e construção, tocos,
pés de laranja, refilos de serraria, diversos tipos de cascas e outros materiais que não
apresentam uniformidade.

Devido a ação de corte do tambor em comparação com os picadores a disco os
picadores a tambor consomem mais combustível, criam mais vibrações e exigem mais potencia
para a mesma produção de cavacos. São maquinas maiores e mais pesadas.

A característica geral dos cavacos dos picadores a tambor é de terem mais espessura
que os picadores a disco e por não apresentarem uniformidade como os cavacos gerados por
picadores a disco.

Figura 1: Cavaco de picador a tambor

Picadores a disco
Picadores a disco não podem ser considerados picadores universais como os a tambor

já que nem todos os tipos de materiais podem ser picados de forma eficiente neste
equipamento.  Eles são desenvolvidos para picar madeiras de maior comprimento e de
formato roliço, geralmente proveniente de reflorestamentos.  É um maquina mais leve e ágil,
ótima para utilização no meio florestal.

Os picadores a disco são ajustados para cortar a madeira em um ângulo de 20° (similar
a talha de madeira) em favor das fibras, isto exige menos energia. Eles picam madeiras de
grandes dimensões de forma mais fácil que picadores a tambor, gerando mais produção com
menos consumo de energia. O angula das facas contra a madeira também tem outra vantagem



em relação a alimentação, funcionando como um auto alimentador, puxando a madeira contra
as contra facas. 

Figura 2: Talhando a madeira

Figura 3: Cavaco de picador a disco



Figura 4: Cavaco de picador a tambor e disco, respectivamente.

Picador a tambor Picador a disco

 Pica todos os tipos de matérias.  Desenvolvido para material de
formato roliço.

 Necessita de mais potência.  Pica usando menos potencia.
 Geram mais vibração.  Geram menos vibração.
 Corte da madeira é reto, contra as

fibras.
 Corte da madeira em ângulo, mesmo

sentido das fibras.

 Maquinas maiores e mais pesadas.  Menor e mais leve, fácil de
movimentação.



 Ideal para todos os processos da
indústria: resíduos como costaneiras
de todos os tipos de madeira,
serrareria, materiais desuniformes,
etc.

 Ideal para a floresta: todos as
espécies de madeira, sendo madeiras
roliças, troncos, arvores inteiras.

 Possui maior número de partes
moveis.

 Menor número de partes moveis.

 Característica do cavaco mais
espessura.

 Característica do cavaco de menor
espessura.

 Maior resistência de secagem do
cavaco.

 Menor resistência de secagem do
cavaco.

 Cavacos mais quebrados.  Cavacos mais uniformes.
 Maior consumo de energia por

potencia instalada.
 Menor consumo de energia por

potencia instalada.


