
EQUIPAMENTOS RECOLECTORES DIANTEIROS MISTOS (AMÊNDOA-AZEITONA)

Versão TRV (turbo vibração) 
com apara-frutos DGA (peladoras)
VM1-XT10 TRV DGA 80 PLUS VM2-XT10 TRV DGA 100

DGH 80 PLUS (peladoras-ferro) 
DGA 80 PLUS (peladoras)
DGA 100 (peladoras)
DGH 100 (peladoras-ferro) 

VM2

•

•

VM1

•

•

•

•

• Cabeça 3 pontos longa.

• Pinça - rotação, elevação independente do
apara-frutos e 1 braço telescópico de 50 cm.

• Plataforma recolectora alumínio DGA 80 PLUS (bocal de 0,80 m).

• Diâmetro standard do apara-frutos 6-6,5 m.

• 1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.

• Travão à vibração.

• Auto aperto selecionável.

• Regulação do aperto da pinça.

• Incorpora dupla descascadora e duplo sem-fim.

• Regulação independente da velocidade das peladoras e senfins.

• Controlo e vibração mediante caixa de joysticks
(duas alavancas + seletores).

• Movimentos (apara-frutos/ pinça) simultâneos.

• Sistema hidráulico composto por bomba tripla de palhetas.

• Braços de aperto com dupla posição de fixação
ou árvore jovem.

• Suplemento de contrapeso para vibração amendoeira.

VM1-XT10 TRV DGA 80 PLUS 
(amêndoas-azeitonas)

OPÇÕES:

0 €

979 €

2 752 € 

2 016 €

1 271 €

1 326 €

1 405 €

0 €

0 €

1 012 €

-600 €

512 €

-600 €

1 271 €

3 403 €

1 168 €

•  Cabeça 3 pontos curta (Apenas DGA 80, DGH 80)

•  Comando cobra eletrónico

•  Cabeça Z2O. Paralela dois pontos 
(apenas DGA 100)

•  Cabeça Z1O. Paralela dois pontos

•  Suplemento de barras: 0,50 m

•  Suplemento de barras: 1,00 m

•  2º Jogo de braços árvore jovem 
ou dupla posição de fixação 

•  Ângulo de barras mínimo

•  Diâmetro de barras 5 m (com dobradiça)

•  Diâmetro especial de barras 
(qualquer diâmetro diferente)

•  Instalação plataforma DGH 80 PLUS 
(substituição DGA 80 PLUS) (valor líquido)

•  Instalação plataforma DGA 100 
(substituição DGA 80 PLUS) 

•  Instalação da plataforma DGH100 (ferro) 
(Substituição DGA100) (valor líquido) 

•  Abertura de barras ao nível baixo 
(as duas primeiras barras) 

• COM ARTICULAÇÃO INCORPORADA 
(Distâncias de plantação estreitas) (1) 

(não se aplica à cabeça Z20) 

•  Motor de vibração de fluxo variável (Bosch Rexroth) 
(substituição do motor de palhetas) 

•  Movimentos automáticos sequênciais 686 €

Ao configurar um equipamento recoletor, deve indicar-se se 
se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação 
ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo 
ou máximo das barras do apara-frutos.

(1) Para evitar danos no equipamento recoletor com a
articulação em funcionamento, o diâmetro máximo das
barras da plataforma será de 5 m.

(2) O diâmetro de série de um DGA 100 é de 7-7,5 m.

(3) Substitui o depósito hidráulico de série.

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 50 070 €
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



EQUIPAMENTOS COLETORES DIANTEIROS MISTOS (AMÊNDOA-AZEITONA)

• Cabeça 3 pontos longa.
• Rotação na pinça, elevação independente do

guarda-chuva e 1 braço telescópico de 75 cm, rotação lateral.
• Plataforma recoletora de alumínio DGA 100 (bocal de 1,00 m) (1)

• Diâmetro geral 7-7,5 m ângulo stndard.
• Controlo e vibração mediante caixa de joysticks

(duas alavancas + seletores).
• Movimentos (apara-frutos/ pinça) simultâneos.
• 1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.
• Travão à vibração.
• Auto aperto selecionável.
• Regulação do aperto da pinça.
• Incorpora dupla descascadora e duplo senfim.
• Regulação independente da velocidade das peladoras e senfins.
• Sistema hidráulico composto por bomba tripla de palhetas.
• Braços de aperto com dupla posição de fixação

ou árvore jovem.
• Suplemento de contrapeso para vibração amendoeira.

VM2-XT10 TRV DGA 100 
(amêndoas-azeitonas)

OPÇÕES:
979 €
2 752 €
2 016 €
1 271 €
1 326 €

1 405 €
0 €

1 012 €

-600 €

1 271 €

1 168 €

•  Comando cobra eletrónico 
•  Cabeça Z2O. Paralela dois pontos
•  Cabeça Z1O. Paralela dois pontos
•  Suplemento de barras: 0,50 m
•  Suplemento de barras: 1,00 m
•  2º Jogo de braços árvore jovem 

ou dupla posição de fixação 
•  Ângulo de barras mínimo
•  Diâmetro especial de barras 

(qualquer diâmetro diferente)
•  Instalação da plataforma DGH100 (ferro) 

(Substituição DGA100) (distribuidor líquido) 
•  Abertura de barras ao nível baixo 

(as duas primeiras barras) 

•  Motor de vibração de fluxo variável (Bosch Rexroth) 
(substituição do motor de palhetas) 

•  Movimentos automáticos sequênciais 686 €

Ao configurar um equipamento recoletor, deve indicar-se se 
se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação 
ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo 
ou máximo das barras do apara-frutos.

(1) O diâmetro de série de um DGA 100 é de 7-7,5 m.

(2) Substitui o depósito hidráulico de série.

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 53 943 €
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



EQUIPAMENTOS RECOLETORES DIANTEIROS COM APARA-FRUTOS GENÉRICO

Versão TRV (turbo vibração) 
com apara-frutos PNA/PGA
VM1-XT10 TRV PNA 80 PLUS VM2-XT10 TRV PGA

PNH 80 PLUS (Ferro)

PNA 80 PLUS

PGH100

VM2VM1

•

•

•

• Cabeça 3 pontos longa.

• Rotação na pinça, elevação independente do apara-frutos
e 1 braço telescópico de 50 cm.

• Plataforma recoletora alumínio PNA 80 PLUS (bocal de 0,80 m).

• Diâmetro standard 6-6,5 m, ângulo de barras mínimo.

• 1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.

• Travão à vibração.

• Auto aperto selecionável.

• Regulação do aperto da pinça.

• Controlo e vibração mediante caixa de joysticks
(duas alavancas + seletores).

• Movimentos (apara-frutos/ pinça) simultâneos.

• Sistema hidráulico composto por bomba dupla de palhetas.

• Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem.

OPÇÕES:

0 €
979 €

•  Cabeça Z2O. Paralela dois pontos (apenas PGA 100) 2 752 €
2 016 €
-600 €
1 271 €
1 326 €

1 405 €
0 €
0 €

1 012€

512 €

-600 €

-300 €

1 271 €

0 € 

0 €

3 403 €

1 168 €

•  Cabeça 3 pontos curto 
(Apenas PNA 80 PLUS, PNH 80 PLUS) 

•  Comando cobra eletrónico

•  Cabeça Z1O. Paralela dois pontos

•  Plataforma ferro PNH 80 plus (distribuidor líquido)

•  Suplemento de barras: 0,50 m

•  Suplemento de barras: 1,00 m

•  2º Jogo de braços árvore jovem 
ou dupla posição de fixação 

•  Ângulo de barras normal

•  Diâmetro de barras 5 m (com dobradiça)

•  Diâmetro especial de barras 
(qualquer diâmetro diferente)

•  Instalação plataforma PGA 100 
(substituição PNA 80 PLUS) 

•  Instalação plataforma PNH 80 PLUS 
(substituição PNA 80 PLUS) (líquido)

•  Instalação da plataforma PGH100 (ferro) 
(Substituição PNA80PLUS) (líquido)

•  Abertura de barras ao nível baixo 
(as duas primeiras barras) 

•  Suplemento contrapeso superior 
aumen vibrto ação

•  Suplemento contrapeso lateral 
vibração suave (amendoeira) 

•  COM ARTICULAÇÃO INCORPORADA 
(Distâncias de plantação estreitas) (1) 

(não se aplica à cabeça Z20) 

•  Motor de vibração de fluxo variável (Bosch 
Rexroth) (substituição do motor de palhetas) 

•  Movimentos automáticos sequênciais 686 €

Ao configurar um equipamento recoletor, deve indicar-se se 
se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação 
ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo 
ou máximo das barras do apara-frutos.

(1) Para evitar danos no equipamento recoletor com a
articulação em funcionamento, o diâmetro máximo das
barras da plataforma será de 5 m.

(2) O diâmetro de série de um PGA 100 é de 7-7,5 m.

(3) Substitui o depósito hidráulico de série.

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 41 323 €

VM1-XT10 TRV  
(Sem apara-frutos)

VM1-XT10 TRV PNA 80 PLUS

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 31 215 €

PGA 100

PGA 125

PGA 140

VM2

•

•

•

VM1

•

•
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 46 033 €

VM2-XT10 TRV  
(Sem apara-frutos)

VM2-XT10 TRV PGA

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 34 766 €

• Rotação na pinça, elevação independente do apara-frutos e
1 braço telescópico de 75 cm, rotação lateral.

• Plataforma recoletora PGA 100 (bocal de 1,00 m) (1)

• Diâmetro geral 7-7,5 m, ângulo de barras mínimo.
• Controlo e vibração mediante caixa de joysticks

(duas alavancas + seletores).
• Movimentos (apara-frutos/ pinça) simultâneos.
• 1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.
• Travão à vibração.
• Auto aperto selecionável.
• Regulação do aperto da pinça.
• Sistema hidráulico composto por bomba dupla de palhetas.
• Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem.

OPÇÕES:
979 €
2 752 €
2 016 €
1 271 €
1 326 €

1 405 €
0 €

1 012 €

-600 €

-600 €

1 271 €

0 €

0 € 

0 €

1 168 €

•  Comando cobra eletrónico
•  Cabeça Z2O. Paralela dois pontos
•  Cabeça Z1O. Paralela dois pontos
•  Suplemento de barras: 0,50 m
•  Suplemento de barras: 1,00 m
•  2º Jogo de braços árvore jovem 

ou dupla posição de fixação 
•  Ângulo de barras normal
•  Diâmetro especial de barras 

(qualquer diâmetro diferente)
•  Instalação da plataforma PGH100 (ferro) 

(substituição PGA100) (líquido) 
•  Instalação da plataforma PGH125 (ferro) 

(substituição PGA100) (líquido) 
•  Abertura de barras ao nível baixo 

(as duas primeiras barras) 
•  Instalação plataforma PGA 125 

(substituição PGA 100) 
•  Suplemento contrapeso superior 

 aumento vibração
•  Suplemento contrapeso lateral 

 vibração suave (amendoeira) 

•  Motor de vibração de fluxo variável (Bosch Rexroth) 
(substituição do motor de palhetas) 

•  Movimentos automáticos sequênciais 686 €

Ao configurar um equipamento recoletor, deve indicar-se se 
se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação 
ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo 
ou máximo das barras do apara-frutos.

(1) O diâmetro de série de um PGA 100 ou 125 é de 7-7,5 m.

(2) Substitui o depósito hidráulico de série.
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



• Abertura-fecho de lonas da plataforma.

• Abertura-fecho de braços da cabeça de vibração.

• Plataforma de colheita tubular de ferro (boca de 0,60m).

• Diâmetro de serie 6-6,5m.

• Ângulo de barras normal.

• Duas máquinas de descascar + 2 senfins.

• Regulação da velocidade hidráulica de descascadores
e dos senfins.

• A velocidade dos senfins é mantida conforme a regulação feita
pelo operário, independentemente das rotações do motor do
trator.

• Facilidade de extração do eixo das máquinas de descascar
para a substituição das borrachas.

• As máquinas de descascar e os senfins não param durante a
vibração.

• 1 vibração esquerda + 1 vibração direita.

• Travão à vibração.

• Regulação, pelo utilizador, da força de aperto dos braços ao
tronco.

• Bloco hidráulico de vibração + movimentos (regulação de
caudal individual a cada movimento).

• O utilizador, de forma rápida, pode aumentar ou diminuir a
potência de vibração dependendo do tipo de árvore à qual vai
ser feita a colheita.

• Comando cobra eletrónico + caixa de potência.

• Movimentos simultâneos: estender as lonas guarda-chuva +
fechar pinça e abrir pinça + recolher lonas apara-frutos.

EQUIPAMENTOS RECOLETORES DIANTEIROS

Novo equipamento de 
colheita dianteiro versão VMS
EQUIPAMENTO DE SÉRIE

OPÇÕES:

945 €

1 405 €

1 271 €

1 326 €

1 012 €

686 €

1 663 €

1 289 €

•  Cabeça com fecho paralelo Z1OX

•  2º conjunto de braços de árvore genéricos com posição 
de ancoragem dupla (apenas para cabeça com bloqueio 
de três pontos) 

•  Suplemento de barras 0,5m

•  Suplemento de barras 1,0m

•  Diâmetro especial de barras 
(qualquer diâmetro diferente)

•  Movimentos sequênciais automático

•  Suporte de giro livre

•  Kit de sem-fins para azeitona

•  COM ARTICULAÇÃO INCORPORADA 
(Distâncias de plantação estreitas) 3 403 €

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 43 743 €

• Cabeça com fecho de três pontos curta com braços de árvore
jovem.

• Capacidade de armazenamento de fruto dependendo do tipo
de fruto (500-700 kg aproximadamente).

• Instalação de dois senfins no interior do silo para evitar
acumulação de fruto na saída da máquina de descascar.

• Descarga pela comporta hidráulica.

• Tanque hidráulico 2022 com capacidade para 200 litros de óleo.

• Bomba dupla (vazão variável + palhetas) e multiplicador.

• Suplemento de contrapeso.

2
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



para aquisição ou substituição

Cabeça   
Z2O / Z1O / 3 PONTOS

Z1O

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 15 316 €

Z2O

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 16 174 €

• Motor hidráulico e tubagens da cabeça incluídos.

CABEÇA Z2O / Z1O PARALELA PARA AQUISIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO

CABEÇA 3 PONTOS

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 13 421 €

6
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



OPÇÕES:

1 271 €

1 326 €

470 €

•  Suplemento de barras: 0,50 m 

•  Suplemento de barras: 1,00 m 

•  Suporte traseiro 
(terceiro ponto e braços hidráulicos) 

•  Elevação 2,5 m para descarga 
(Elevador não adaptado para instalação posterior da 
unidade coletora VT00) 3 808 €

Estes preços não não incluem reformas, componentes 
hidráulicos, etc. para adaptação (vibrador, pá, etc.)

PNA 80 PLUS 

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 14 022 €

PNH 80 PLUS (Ferro)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 13 333 €

PGA 100

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 14 711 €

PLATAFORMAS RECOLETORAS SOLTAS (SEM VIBRADOR)

Plataformas recoletoras 
soltas (sem vibrador)
GENÉRICOS

DGA 100

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 20 869 €

MISTOS (PELADORAS)
DGA 80 PLUS

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 20 351 €

DGH 80 PLUS (Ferro)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 19 321 €

PGH 100-125  (Ferro)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 14 021 €

DGH100 (Ferro)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: 20 351 €

7
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.




