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CARACTERÍSTICAS

150BIOMASS

• Engate no trator de categoria II - III.
• Chassis em chapa antidesgaste.
• Duplo alimentador sistema BRALAKC.
• Patines.
• Rotor com sistema RHENDUEL.
• Corrente de alimentador triplo.
• Dupla transmissão lateral por correias 3 XPC.
• Transmissão cardan com protecção.
• Turbina de lançamento com transmissão independente.
• Tomada de força de 1.000 rpm.
• Modelo construído segundo normas CE.
• Indicadores de segurança visíveis ao pessoal.

Máquina trituradora recuperadora de ma-
deira de poda de oliveira, frutos secos e res-
tos florestais, etc.,  para acoplar a tractores 
de 100 - 150 CV ou instalar no tripuntal ata-
cante de um tractor estandar de 150  - 170 
CV. No caso do tractor estandar, este pode-
rá levar enganchado um remolque na parte 
posterior para recepcionar o material que é 
conduzido por um cano flexível.
Trituradora com duplo alimentador rever-
sible accionado hidraulicamente (sistema 
BRALAKC), rotor com sistema RHENDUEL, 
turbina de lançamento e condução entre a 
máquina e o depósito.
Permite trabalhar com madeira até 8 - 10  
cm.

Granulometría apta para que a madeira triturada se utilize directamente em calderas de biomasa.
O material resultante está conceituado como “triturado” para o fornecimento direto às plantas de 
biomasa.
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Los datos presentados en este catálogo son proporcionados 
a título meramente indicativo y no son vinculantes.
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T-2000 2000    74 - 100
  118 - 160 4 x 10 2010 3 + 4

XPC/XPB 2482 98” 1340 53’’ 1360 54” 1000

MODELO
Nº 

CORREIAS
TIPO

Sistema BRALAKC Alimentador com 
triple correia

OPÇÕES

• Redutor • Descarrega lateral


