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Pré-podadora 
Abertura ao poste

Poda mínima 
Seguimento do cordão

Desladroadora 4 cabeças 
Seguimento de solo

GUIA DE SELEÇÃO
4 - POLIVALÊNCIA 

SELEÇÃO DE FERRAMENTAS :

SELEÇÃO DOS AUTOMATISMOS :

1

2

P.82 I TARIF FERRAND 2020 
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.



Punho standard Punho Évo

Utensílios Automatismos
Mastros

STANDARD
R3000P

ÉVO
R3000P/EVO

Pré podadora

Abertura
standard

Abertura Évo

Poda mínima

Sem seguimento 
    de cordão  

Com seguimento de
cordão P200M/EVO

Desladroadora
   4 cabeças

Sem seguimento do solo
DT2130P

Com seguimento do solo
DT2130P/EVO

Desladroadora
2 cabeças -

Desladroadora
de fios -

Despampanadeira -

Compatível - Não compatível 

 NO MASTRO ÉVO NÃO
INCLUI SUPLEMENTOS NEM
VÁLVULA PROPORCIONAIS 

SELEÇÃO DO MASTRO :

Compatibilidade de ferramentas -
automatismos - mastros :
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3
Mastro standard R3000P 

+
Deslocamento R630P

Mastro Évo R3000P/
EVO +

Deslocamento R630P

TARIF FERRAND 2020 I P.83
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.



DESLADROADORA DE 4 CABEÇAS
4 - POLIVALÊNCIA 

P.88 I TARIF FERRAND 2020 

EQUIPAMENTO
STANDARD

Mastro polivalente com deslocamento 
Deslocamento hidráulico
Cilindro de subida / descida de 2 posições 
Adaptação de desvio para a frente no mastro

Suporte para trator e tirantes incluídos 
Controle elétrico desde a cabina
Altura de trabalho : 300 mm

A RETER :

Cabeça pendular

Braço independente
com segurança

Mastro polivalente

Engate direto ao trator ou
elevador dianteiro de 3
pontos

Rotação invertida das 4
cabeças, patenteada
por FERRAND, limpeza
perfeita

4 cabeças de 
trabalho
para uma 
grande
velocidade

Seguimento de solo
opcional

Elevador de arames

Recentragem
automática opcional

> Modelo apresentado com opçõess :
R3000P/EVO + R630P + DT2130P/EVO + E30DT/EVO + 
E38DT

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.



ÉPAMPREUSE À LANIÈRES 4 TÊTES
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TARIF FERRAND 2020 I P.89

Mât polyvalent

DESIGNAÇÃO Referência Preço €

Mastro

Mastro polivalente R3000P :
Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico subida/descida + cilindro hidráulico de
abertura) Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional

R3000P 7 279

Mastro polivalente Évo :
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico subida/descida + cilindro hidráulico de 
abertura) Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2DE - Com 
válvula proporcional

R3000P/EVO 7 794

Mastro R3100P :
Cilindro hidráulico subida/descida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator R3100P 4 859
Deslocamento lateral :
Cilindro de deslocamento - Com kit hidráulico (obrigatório além do mastro) R630P 866

Automatismos DESIGNAÇÃO Referência Preço €

Cabeça

Mastro polivalente

Sem seguimento de solo Desladroadora de tiras de 4 cabeças p/ mastro R3000P (1 cilindro) DT2130P 9 810

Com seguimento de solo Desladroadora de tiras de 4 cabeças Évo pour mât 
R3000P/Évo  (2 cilindros) DT2130P/EVO 14 799

Para vindimadora

Sem seguimento de solo Desladroadora de tiras de 4 cabeças (1 cilindro) DT2130MV 9 810

Com seguimento de solo
Desladroadora de tiras de 4 cabeças Évo  
(com comando elétrico completo no distribuidor) DT2130MV/EVO 17 362

OPÇÕES Referência Preço €

Elevador de arame hidráulico com comando à distância
(instalação de fábrica - elemento suplementar de 1 ED incluído) E30DT 1 266

Elevador de arame hidráulico com comando à distância (instalação
de fábrica) (elemento suplementar de 1 ED incluído) para mastro Évo E30DT/EVO 1 118

Recentragem automática do deslocamento (instalação de fábrica) para DT2130P E38DT 493

Recentragem automática do deslocamento (instalação de fábrica) E38DT/EVO 493

Abertura hidráulica da cabeça E40 395

4 módulos de 100 mm com tiras E70DT 625

4 módulos de 150 mm com tiras E75DT 953

Filtro na pressão na alimentação do distribuidor R45 532

Kit de adaptação de 3 pontos dianteiro R3000P (suplemento) R270P 220
Elemento suplementar de duplo efeito no distribuidor (preveja o número em
função das opções nas máquinas adquiridas posteriormente)  (cada) TDE10P 362

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA : 

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.



DESLADROADORA DE 2 CABEÇAS
4 - POLIVALÊNCIA 

P.90 I TARIF FERRAND 2020 

A RETER :

Cabeça pendular

Segurança
em cada braço 

Altura
independente

Mastro polivalente

Engate direto ao trator
ou ao elevador dianteiro
de 3 pontos

Tiras dispostas
helicoidalmente,
garantia de um
trabalho de
qualidade
(altura regulável)

Desladroadora de
tiras, ecológica,
adapta-se a qualquer
tipo de vinhedo

Elevador de arame 

> Modelo apresentado com opções :
R3000P/EVO + R630P + E2130P + E30

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.



ÉPAMPREUSE À LANIÈRES 2 TÊTES
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TARIF FERRAND 2020 I P.91

DESIGNAÇÃO Referência Preço €

Mastro

Mastro polivalente R3000P :
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico de subida/descida + cilindro hidráulico de
abertura) Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional

R3000P 7 279

Mastro polivalente Évo :
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico de subida/descida + cilindro hidráulico de 
abertura) Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2ED -
Com válvula proporcional

R3000P/EVO 7 794

Mastro R3100P :
Cilindro hidráulico de subida/descida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator R3100P 4 859
Deslocamento lateral :
Cilindro de deslocamento - Com kit hidráulico (obrigatório além do mastro) R630P 866

DESIGNAÇÃO Referência Preço €

Cabeça Desladroadora de tiras de 2 cabeças paras mastro R3000P E2130P 6 540

OPÇÕES Referência Preço €

Elevador de arame mecânico E30 406

Abertura hidráulica da cabeça E40 395

2 módulos de 100 mm com tiras E70 313

2 módulos de 150 mm com tiras E75 477

Filtro na pressão na alimentação do distribuidor R45 532

Kit de adaptação aos 3 pontos dianteiros R3000P (suplemento) R270P 220
Elemento suplementar de duplo efeito por distribuidor (preveja o número em
função das opções nas máquinas adquiridas posteriormente)  (cada) TDE10P 362

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA : 

EQUIPAMENTO
STANDARD

Mastro polivalente com abertura hidráulica
Deslocamento hidráulico
Comando elétrico desde a cabina
Suporte para trator e tirantes incluídos
Altura de trabalho de 300 mm
Cabeça de desladroamento de tiras
Distribuidor evolutivo

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.



DESLADROADORA DE FIOS
4 - POLIVALÊNCIA 

P.92 I TARIF FERRAND 2020 

A RETER :

Fixação do mastro 
polivalente

Segurança em
cada braço 

Altura
independente

Gestão da máquina
desde o posto de
condução, graças ao
comando multifunções

 Abertura hidráulica
da cabeça

Sistema anti pó graças
ao equipamento prévio
de rega

Montagem sobre um eixo
horizontal que permite a
deservagem

Dispositivo de montagem/
desmontagem rápida dos
fios

> Modelo
> apresentado:

EF4710P

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.



ÉPAMPREUSE À FILS
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TARIF FERRAND 2020 I P.93

Ouverture 
hydraulique
de la voûte

DESIGNAÇÃO Referência Preço €

Mastro

Mastro polivalente R3000P :
Distribuidor agrupável 2DE ( Cilindro hidráulico de descida/subida + cilindro hidráulico de
abertura) Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional

R3000P 7 279

Mastro polivalente Évo :
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico de descida/subida + cilindro hidráulico de 
abertura) Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2ED -
Com válvula proporcional

R3000P/EVO 7 794

Mastro R3100P :
Cilindro hidráulico de descida/subida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator R3100P 4 859
Deslocamento lateral :
Cilindro de deslocamento - Com kit hidráulico (obrigatório além do mastro) R630P 866

DESIGNAÇÃO Referência Preço €

Cabeça Desladroadora de fios, com montagem rápida de fios EF4710 8 681

OPÇÕES Referência Preço €

Filtro na pressão na alimentação do distribuidor R45 532

Kit de adaptação aos 3 pontos dianteiros R3000P (supplément) R270P 220
Elemento suplementar de duplo efeito por distribuidor (preveja o número em
função das opções nas máquinas adquiridas posteriormente  (cada) TDE10P 362

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA : 

EQUIPAMENTO
STANDARD

Mastro polivalente com abertura hidráulica
Deslocamento hidráulico
Comando elétrico desde a cabina
Suporte para trator e tirantes incluídos
Cabeça de desladroamento de fios
Cilindro de subida / descida de 2 posições
Elevador de arames 
Abertura hidráulica da cabeça

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 COMPLEMENTARES

P.142 I TARIF FERRAND 2020 

OPÇÕES Referência Preço €
Comando elétrico 7 funções (1 efeito simples + 6 efeitos duplos) 
Distribuidor + punho R850 3 874

Suportes de trator suplementares + tirantes (excepto New Holland) R55 460
Suportes de tractor suplementares para New Holland TNN / F - T4000 N e 
F Fixation sobre ponte frontal R55N 559

Radiador + motor elétrico R77R 1 016
Painel nu de 2 facas - com motor - 0,70 m R70/25 1 375
Painel nu de 3 facas - com motor - 1,10 m R70/35 1 594
Painel nu de 4 facas - com motor - 1,45 m R68S/4 1 785
Painel nu de 5 facas - com motor - 1,65 m R68S/5 1 970
Kit hidráulico aos 3 pontos - Bomba simples 45 l/min (sem óleo) - Sem radiador R73/S 2 655
Kit hidráulico aos 3 pontos - Bomba simples 45 l/min (sem óleo) -
Com radiador + motor elétrico R73/SA 3 040

Kit hidráulico aos 3 pontos - Bomba dupla 45 l/min + 20 l/min (sem óleo) - Sem radiador R73D/S 3 093
Kit hidráulico aos 3 pontos - Bomba dupla 45 l/min + 20 l/min (sem óleo) -
Com radiador + motor elétrico R73D/SA 3 488

Jogo de 2 elevadores de vegetação hidráulicos 
Instalação de fábrica sobre facas baixas orientáveis R86

Por
 pedido

Jogo de 2 elevadores de vegetação hidráulicos 
Instalação de fábrica sem facas baixas orientáveis R86/S

Por
 pedido

EQUIPAMENTOS STANDARDS

Chassis de depósito
Filtro de retorno
Tampão de enchimento e esvaziamento 
Nível indicador de temperatura
Limitador de pressão em cada bomba a
180 bares
Tomadas rápidas na:
pressão, retorno, drenagem
Multiplicador GR3
Engate n°1 e n°2

> Modelo
> apresentado :

R73D/SA

CENTRAL HIDRÁULICA :

5.2 - Despampanadeira Traseira

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.




