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CARACTERÍSTICAS

200BIOMASS

Maquina trituradora recuperadora de madeira de poda em 
oliveiras, frutos secos, restos florestais, etc. para acoplar a  
tractores de 150 – 170 CV. ou instalar no encaixe dianteiro 
de um tractor standard de 180 -200 CV.
No caso do tractor standard este poderá levar engatado 
um reboque na parte posterior para recepcionar o material 
que é transportado por um tubo flexível e transporta-lo.
Trituradora de duplo alimentador reversível accionado 
hidraulicamente (sistema BRALAKC), rotor 
com sistema RHENDUEL, turbina de lançamento e 
condução entre a maquina e o deposito.
Permite trabalhar madeira ate 10-12 cm.

• Engate no trator de categoria II.
• Chassis em chapa anti desgaste.
• Duplo alimentador, sistema BRALAKC.
• Patins.
• Rotor com sistema RHENDUEL.
• Alimentador com triple correia.
• Transmissão lateral por correias 3+4 XPC.

Granulometria apta para que a madeira seja utilizada directamente em caldeiras de biomassa.
O material resultante esta considerado como triturado, para o fornecimento directo as centrais de 
biomassa

• Transmissão por cardam com protecção.
• Turbina de lançamento com transmissão in-

dependente.
• Tdf de 1000 rpm.
• Modelo construído segundo normas CE.
• Indicadores de segurança visíveis ao pessoal.



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830 
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados 
a título meramente indicativo y no son vinculantes.
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T-2000 2000 112 - 150
149  - 200 6 x 10 2473 3 + 4

XPC 2490 98” 1431 56’’ 1420 56” 1000

T-2300 2300 112 - 150
149  - 200 6 x 11 2870 3 + 4

XPC 2790 110” 1431 56’’ 1420 56” 1000

MODELO Nº 
CORREIAS

TIPO

Sistema BRALAKC Turbina de lançamento Alimentador com 
triple correia

OPÇÕES

• Redutor • Alta bocal


