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Desempenho imbatível
A maior capacidade de torque, laterais mais 
profundas e o design inovador das asas garantem 
a trituração ou corte de mais material em menos 
tempo. As roçadeiras fl exíveis Woods defi nem os 
padrões em qualidade de corte, distribuição e 
facilidade de uso, seja para roçar mato ou triturar 
palhada do milho.

destaques
BW15.50 | 

• Ideal para o corte de grama alta e galhos de até 
6,4cm de diâmetro.

• Asas arredondadas facilitam manobras em torno 
de obstáculos, enquanto a borda curva minimiza 

impactos.
• A nova tecnologia de vedação da caixa de 
transmissão reduz vazamentos e tempo de 

inatividade e é apoiada por nossa garantia de 2 
anos.

• O chassi tubular absorve o impacto criando uma 
máquina mais forte e duradoura.

• Laterais mais altas permitem maior força para cortar 
e distribuir uma maior quantidade de material.

BW BATWING® ROÇADEIRA DE ARRASTO FLEXÍVEL
BW 15.50 - serviço normal

®

ESPECIFICAÇÕES

MODELO BW15.50

Potência do motor do trator 75-200 hp

Largura do corte 4,57 m

Altura do corte 5,1 cm

Capacidade de corte 6,4 cm

Largura de transporte 2,44 m

Largura total 4,80 m

Comprimento total 4,95 m

Peso 1.968 kg

Potência caixas de tranmissão 
(divisora/eixo) 150/90 hp

Lâminas De sucção com sistema exclusivo de 
troca rápida de 1,3cm x 10,2cm

Velocidade da ponta da lâmina a 
540RPM 76,2 m/s

Sistema pula toco Disco de proteção soldado

Articulação das asas laterais 90° para cima,
22° para baixo

Suspensão Sistema de amortecimento
com mola sobre o rodado

Tipo de roda Pneu laminado de 21 pol.

Garantia da Caixa de transmissão 2 anos

BW15.50



ESPECIFICAÇÕES
MODELO BW240HD

Potência do trator  70 – 300 hp

Largura do corte 6,10 m

Altura do corte 5,1cm - 38,1cm

Capacidade de corte 7,6 cm

Largura de transporte 3,12 m

Largura total 6,35 m

Comprimento total 5,02 m

Peso 2.993 kg

Potência caixa de transmissão (divisora/eixo) 150/120 hp

Lâminas 1,3 cm x 10,2 cm de sucção

Vel. da ponta da lâmina a 540 RPM 78,5 m/s

Sistema pula-toco Disco de proteção soldado

Articulação das asas/laterais 90° para cima, 22° para baixo

Suspensão Molas independentes em cada 
conjunto de rodado 

Tipo de roca Pneu laminado de 21 pol.

Garantia da caixa de transmissão (limitada) 2 anos

destaques
BW240HD | 

• Ideal para o serviço pesado, corta galhos de até 
7,6 cm de diâmetro.

• Skis deslizantes, resistentes e robustos evitam
danos no contato ao solo e protegem o chassi.

• Chassi com sistema único e inovador de defl etores 
internos que distribuem o material cortado de 

maneira uniforme
• A proteção de correntes é integrada ao chassi para 

evitar danos.
• Pinos lubrifi cáveis de fácil remoção para troca 

rápida das facas.
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BATWING® ROÇADEIRA DE ARRASTO FLEXÍVEL
BW 240hd - serviço pesado

*  NOTA: Todos os modelos Batwing® obedecem os padrões de segurança aplicáveis para 
objetos arremessados, sem a blindagem de corrente. No entanto, se forem usadas em 
áreas onde objetos arremessados possam ofereçer perigo para pessoas ou propriedades, 
é altamente recomendável que a blindagem de corrente padrão seja usada para proteção 
extra.

Sistema de troca rápida das facas
O exclusivo sistema de troca rápida de facas 

Woods permite uma substituição simples e 
rápida pela parte de cima do equipamento.

BW

BW240HD
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3 | Proteção de correntes integrada

A proteção da corrente é integrada ao 
quadro para evitar danos.

1 | Deck liso

Os decks de aço liso e inclinados 
não acumulam água ou detritos.

4 | Asas arredondadas e borda curva 

Asas arredondadas permitem manobrar 
facilmente em torno de obstáculos enquanto 
a borda curva evita o impacto.

DURABILIDADE
Nós não apenas construímos a Batwing mais forte, nós construímos a única Batwing. Mas não escolha 
apenas pelo nome, escolha pelas horas de teste em condições extremas, capacidade de corte, estrutura 
robusta e o padrão de soldagem e pintura líder do setor.

ENGENHARIA
A Batwing é projetada com uma alta capacidade de torque, um chassi profundo com 
defletores e nossa fácil conexão ao trator para que você possa trabalhar rapidamente e cortar 
mais material em menos tempo. As roçadeiras Batwing™ Woods estabelecem o padrão de 
qualidade do setor, independentemente de você estar trabalhando com folhas, talos ou galhos.

BW
BATWING® ROÇADEIRAS DE
ARRASTO FLEXÍVEL
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5 | Caixa de transmissão para serviço 
pesado

Nova tecnologia de vedação da caixa de 
transmissão, projetada para condições extremas, 
reduz vazamentos e tempo de inatividade, com 2 
anos de garantia.

6 | Estrutura extremamente 
resistente

Um tubo de aço ao redor do perímetro do 
chassi absorve o impacto criando uma 
máquina mais forte e duradoura.

DESIGN
Fomos os primeiros a introduzir o chassi liso e inclinado que não acumula detritos. Os componentes elevados 
para fora do chassi facilitam a limpeza e as mangueiras cobertas protegem contra desgaste e danos. Os skis 
deslizantes reforçados reduzem os danos causados pelo terreno ao realizar curvas e protegem o deck contra 
detritos maiores. 

2 | Manutenção simplificada

Pinos lubrificáveis de troca rápida com 
fácil remoção.
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BW
BATWING® ROÇADEIRAS DE

 ARRASTO FLEXÍVEL


