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Triturador de galhadas, troncos e arbustos.   

Triturador móvel e compacto.   

Limpeza de jardins e condomínios.  



TRABALHE DE FORMA MAIS EFICIENTE.

Calha de alimentação 
Calha de alimentação para 
massa verde como arbustos e 
folhagens. 

 

Motor

Potente motor a Diesel de 10 
HP.
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Interruptor de emergência.

O equipamento possui uma 
chave  de liga e desliga que 
liga ou para imediatamente a 
maquina.
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Funil de alimentação
Ideal para galhada 
provenientes de poda de 
arvores. Com capacidade até 
110 mm, de madeiras roliças e 
130 mm para galhadas.
Com cortina de borracha para 
proteção do usuário.

Rotor de corte
Possui duas facas afiáveis. 
Para uma trituração 
completa de diversos tipos de 
materiais para utilização na 
compostagem.

6
Dutos de descargas
Descarrega todo o material 
pelo equipamento em um só 
lugar. 
Sistema de saída do cavaco 
duplo, por cima, sistema 
inovador para ajustar o 
giro de 360º do duto de 
saída com defletor de 
descarga(180º) para maior 
segurança do usuário. Ou por 
baixo, Adequando-se a sua 
necessidade facilitando o 
trabalho.
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ANTES DEPOIS

Acionado por um maciço motor elétrico ou Diesel, nosso Bio-triturador BIO 130 D usa tecnologia de massa direta, permitindo 
que você alimente galhadas de até 10 cm de diâmetro diretamente em sua maciça rampa de 350 mm! 
É poderoso e rápido. Alimente ramos para o funil e vê-los instantaneamente transformar-se em cavacos.

Acionado por uma classe 
potente de motores!

• Um picador e um 
triturador em um só 
equipamento.

• Lâminas de aço 
endurecido fazem o 
trabalho simples.

• Defletor de descarga com 
ângulo múltiplo.

• Fácil acesso para 
lubrificar os rolamentos.

• Maior tanque de 
combustível fornece horas 
de operação contínua.

Alimentar ramos espessos 
ou madeira grossa para esta 
maquina e assistir como 
a descarga multidirecional 
espalha os valiosos  cavacos 
para o seu local desejado. E 
com a capacidade de anexar 
ou alimentar diretamente no 
rotor, você pode tomar sua 
cobertura em qualquer lugar!
O Biotriturador BIO 130 D 
possui características de 
tecnologia Dobre - corte 
também um sistema de saída 
do cavaco duplo, por baixo ou 
por cima. Junto com a contra 
faca forjadas. 
Isso faz com que o BIO 130 
D um poderoso triturador  no 
mercado - realmente é uma 
máquina fantástica!



DADOS TÉCNICOS.

Acesso fácil 
ao sistema de 
corte

Chave liga 
e desliga

SISTEMA DE CORTE
Capacidade de corte Ø 130 mm
Capacidade madeiras roliças Ø 110 mm
Tamanho nominal do cavaco +-10 mm
Produção 3 a 6 m³/hora
Tipo Disco (rotor)
Embreagem Centrífuga automática
Facas 02 - facas afiáveis com dois fios reversíveis 

Aço das facas Aço especial com tratamento térmico de alta 
resistência a abração.

MOTOR
Força 10 HP - 1 cilindro
Combustível Diesel comum
Consumo 1,0 a 1,5 L/h
Cap. do tanque 6,5 L
Bateria 12 v
Partida Elétrica

DIMENSÕES GERAIS
Abertura de corte 130 x 280 (L×A) mm
Altura x Largura x Comp. 1800 x 800 x 1150   mm
Peso 185 Kg

CARACTERÍSTICAS

Segurança
Cortina de borracha 

Designer inteligente mantem ao usuário longe da  
área de corte.

Duto de descarga 360º 
Ajuste da direção dos cavacos Defletor 180º
Pneus Quadriciclo 02uni. - 6.5-8 4.0-8 4.8-8

Um tritUrador e moinho poderoso para Uso profissional oU doméstico

*A produção hora está diretamente relacionada a eficiência de 
alimentação e o tipo de resíduo.

Duto de saída 
com 360º

Funil de alimentação

Motor

Uma excelente prodUtividade para 
sUa classe,  de 3 a 6 m³ de material 

por hora. Rodas de 
quadriciclo.

Defletor 
com 180º

Complemento ideal para seu Biotriturador a Carreta 
para transporte de resíduos diversos CTR 500.
Rapidez e eficiência no deslocamento de resíduos Verdes. 

Porque escolher o CTR 500? 
A Carreta de transporte para resíduos diversos foi projetada 
para oferecer um serviço seguro e eficiente. Perfeito para 
limpezas, podas, desbaste de floresta ou apenas, manejo de 
arvores urbanas, condomínios, etc.
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