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CARACTERÍSTICAS
• Chasis em chapa antidesgaste de 10 mm.
• Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro.
• Grupo SERRAT.
• Transmissão lateral por correias 4 XPC.
• Duplo cardán com ponte central e nodos homocinéticos no segundo trecho.
• Suportes rolamento do rotor em aço.
• Rolamentos oscilantes de dupla fileira de rolos.
• Faldillas delanteras de protecção.
• Duplo rolamento em rolo trasero.
• Rolo trasero regulable em altura.
• Tomada de força de 1.000 rpm.
• Patines.
• Deslocação hidráulica.
• Segurança contra acidentes com berços.
• Modelo construído segundo o Normativo CE.
• Indicações de segurança visíveis ao pessoal.

DAP +

Desbrozadora de alta faixa com rotor 
agricola, multiuso polivalente, lateral e 
posterior, para trabalhos em margens 
agrícolas, taludes, autovías, canais, es-
tradas e demais desbroce de obras pú-
blicas para tractores de 120 - 160 CV.

Sistema de segurança com berços con-
tra acidentes.
Angulación  90º / -50º.

Rotor POLSER de 550 mm Ø com marte-
lo SERRAT Florestal  giro 360º.

550



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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• Chasis em chapa antidesgaste de 10 mm.
• Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro.
• Grupo SERRAT.
• Transmissão lateral por correias 4 XPC.
• Duplo cardán com ponte central e nodos homocinéticos no segundo trecho.
• Suportes rolamento do rotor em aço.
• Rolamentos oscilantes de dupla fileira de rolos.
• Faldillas delanteras de protecção.
• Duplo rolamento em rolo trasero.
• Rolo trasero regulable em altura.
• Tomada de força de 1.000 rpm.
• Patines.
• Deslocação hidráulica.
• Segurança contra acidentes com berços.
• Modelo construído segundo o Normativo CE.
• Indicações de segurança visíveis ao pessoal.

Sistema de 
segurança com 

berços

Ângulação:

+90º -50º

Ponte central cardan homocinético Martelo SERRAT Agrícola
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  T-2000 2000 89 - 120   
119 -160 16 1580 4 XPC 2300 91” 2894  114” 1393 55” 1000

  T-2300 2300 89 - 120   
119 -160  20  1650 4 XPC 2600 102” 2894 114” 1393 55” 1000

  T-2500 2500 89 - 120   
119 -160   24  1790 4 XPC 2800 110” 2894 114” 1393 55” 1000
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