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CARACTERÍSTICAS

CABEZAL MF-3

400

• Chassis em chapa anti desgaste de 8 mm.
• Rotor POLSER + de 420 mm de diâmetro. 
• Martelos escamoteáveis, giro de 360º o dente 

fixo de carboneto.
• Transmissão lateral por correias 4 XPB.
• Rolamentos do motor de alta velocidade.
• Dupla de correntes de protecção e de anti 

projecção. 

Trituradora para acoplar a cargadoras dentre 
3 e 5 t. de rodas ou correntes, utilizando-
se em trabalhos de desbroce e manutenções 
florestais, jardinería industrial, etc. combinando 
a maniobrabilidad de uma cargadora rígida e 
as prestações de uma trituradora.
Apta para madeira até 8 - 10 cm com martelos 
e 20 - 25 cm com dente fixo. 
Trituradora para acoplar a cargadoras dentre 
3 e 5 t. de rodas ou correntes, utilizando-
se em trabalhos de desbroce e manutenções 
florestais, jardinería industrial, etc. combinando 
a maniobrabilidad de uma cargadora rígida e 
as prestações de uma trituradora.
Apta para madeira até 8 - 10 cm com martelos 
e 20 - 25 cm com dente fixo.

• Motor hidráulico de engrenagens.
• Patins. 
• Cárter de correias compactos. 
• Válvula anti retorno incorporada no motor.
• Porta traseira hidráulica.
• Modelo construído segundo normas CE.
• Indicações de segurança visíveis ao pessoal.



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830 
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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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OPÇÕES

• Motor de pistões

Martelos escamoteáveis, 
giro de 360º

• Abatedor

Porta traseira hidráulica

Válvula de recirculação 
incorporada no motor

Sistema FIXE TOP
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T-1400 1400 80 l/min 250 bar 12 36 810 4 XPB 1605 63’’ 1018 40’’ 1370 54’’ 2800

T-1600 1600 100 l/min 250 bar 15 36 865 4 XPB 1805 71’’ 1018 40’’ 1370 54’’ 2800

T-1800 1800 120 l/min 250 bar 18 42 910 4 XPB 2005 79’’ 1018 40’’ 1370 54’’ 2800
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CORREIAS

TIPO


