
 A Plaina Traseira TATU possui 
diversas regulagens de ângulo e 
deslocamento da lâmina, operando 
em várias posições, inclusive em 
marcha-à-ré. Efetua a construção de 
canais de irrigação, pequenos aterros 
e terraplenagens, conservação 
de estradas e carreadores da 
propriedade agrícola, bem como a 
manutenção dos terraços ou curvas 
de nível.
 O fácil manejo da Plaina Traseira 
permite o seu uso nas mais diversas 
condições e tipos de solo. Os 
raspadores são reversíveis e tratados 
termicamente, com alta resistência 
ao desgaste. A estrutura resistente 
assegura maior durabilidade.
Opcional: Roda de Profundidade

Modelo PT PT PTL

Largura da Lâmina (mm) 1500 1800 2300

Altura da Lâmina (mm) 400 400 400

Deslocamento Lateral (mm) 500 500 700

Ângulos Horizontais  0º - 15º - 30º

Ângulos de Inclinação Lateral  0º - 10º - 20º

Engate  3 pontos, Cat. II

Peso (Kg) 230 240 266

Potência no Motor (cv) 44 44 50

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS:



ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS:

 O Perfurador  de Solo TATU proporciona alto rendimento na 
construção de cercas em geral, instalação de mourões, plantio 
de árvores frutíferas, reflorestamentos e outras aplicações.
 Realiza em média 90 a 120 perfurações por hora, 
independente do  diâmetro da broca.
 Chassi reforçado, com dispositivo para içamento de pesos.
 Redutor  com rolamentos cônicos e retentores especiais.

Modelo .......................................................... PS c/ PS c/ PS c/

  .................................................................... Broca 9” Broca 12” Broca 18”

Profundidade (mm) ....................................... 1000 1000 1000

Rotação da Broca a 540 rpm da TDF .............. 132 rpm 132 rpm 132 rpm

Peso da Broca (Kg) ........................................ 20 28 40

Peso Total (Kg) .............................................. 178 180 190

DIMENSÕES GERAIS - Perfurador Acoplado:

Comprimento c/ Broca 12” .............................  2.000 mm

Largura .........................................................  850 mm

Altura ...........................................................  1.850 mm

Brocas com diâmetro de 9, 
12 e 18 polegadas.
Os Raspadores e o ponteiro 
das brocas são tratados 
termicamente, com 
endurecimento ideal para 
evitar desgaste acentuado.
Sistema automático de 
alinhamento da broca, 
mantendo-a sempre na 
posição vertical, agilizando 
as operações.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos,
sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
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