
EQUIPAMENTO 
STANDARD

CHASSIS TRASEIRO
2.2 - INTER CEPAS ARVOREDO 

Chassis robusto ESTREITO ou LARGO 
Cilindro hidráulico do deslocamento de duplo efeito. 
Comando elétrico . 
Paralelogramo deformável automático.

Cilindro hidráulico de 
ajuste de altura duplo efeito. 
Em opções :

Central hidráulica com 
simples ou dupla bomba.

POLIVALENTE 1 LADO (DIREITO)

Largura de 
plantação Chassis Designação

4 m min. E Chassis de pomar estreito com paralelogramo automático, sem 
utensílios, montagem aos 3 pontos traseiro, chassis standard, 
comando elétrico com automatismo de deslocamento lateral

VER1000A/
ETROIT

8 439

De 4,3 m a 6 m L Chassis de pomar standard com paralelogramo automático, sem 
utensílios, montagem aos 3 pontos traseiro, chassis standard, 
comando elétrico com automatismo de deslocamento lateral

VER1000A 7 958

Outras larguras por pedido.

> Modelo apresentado com opções :
VER1000A + FRV1081D + R73DA/VER+
R77/VER

Referência Preço € 
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CHÂSSIS VERGER ARRIÈRE

IN
TE

R
CE

PS

Tipo EQUIPAMENTOS STANDARD Referência Preço € 

0,60 m Fresa, largura de 600mm com sensor de detenção de árvores, 
montagem em paralelogramo. Eixo motor Ø32mm FRV1061D 2 207

0,80 m Fresa, largura de 800mm com sensor de detenção de árvores, 
montagem em paralelogramo. Eixo motor Ø32mm FRV1081D 2 207

0,80 m Corta erva, largura 800mm com sensor de detenção de 
árvores, montagem em paralelogramo, facas ou martelos

DEV1080/M
2 121

DEV1080/C

1,0 m Corta erva, largura 1000mm com sensor de detenção de 
árvores, montagem em paralelogramo, facas ou martelos

DEV1100/M
2 310

DEV1100/C

0,80 m Discava de 4 discos recortados de 800mm DIS1080/VER 2 648

0,60 m Desladroadora de fios de 600mm, fio branco de Ø8mm, montagem em paralelogramo TOV1060 2 825

0,60 m Faca inter cepas, largura de 600mm com sensor de 
detenção de árvores, montagem em paralelogramo INV1060D 871

0,80 m Faca inter cepas, largura de 800mm com sensor de 
detenção de árvores, montagem em paralelogramo INV1080D 894

0,60 m Faca inter cepas, largura de 600mm com sensor 
de detenção de árvores, montagem pivotante INV1060D/I 985

0,80 m Faca inter cepas, largura de 800mm com sensor 
de detenção de árvores, montagem pivotante INV1080D/I 1 008

Tipo OPÇÕES Referência Preço € 

Duplo
Central hidráulica de dupla bomba 75 l/mn + 20 l/mn sobre 
chassis, obrigatório para fresa – corta erva - discava
sem óleo – sem radiador

R73DA/VER 3 570

Simples Central hidráulica simples bomba 45 l/mn 
sobre chassis, sem óleo – sem radiador R73A/VER 3 032

Radiador com motor elétrico montado de fábrica R77/VER 481

Outros equipamentos por medida.
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EQUIPAMENTO 
STANDARD

CHASSIS  FRONTAL

Chassis robusto ESTREITO ou LARGO 
Cilindro hidráulico deslocamento de duplo efeito. 
Comando elétrico . 
Paralelogramo deformável automático.
Cilindro hidráulico de ajuste de altura duplo efeito.

Em opções :
Adaptação suporte dianteiro 
sem 3 pontos no trator 
Central hidráulica com simples 
ou dupla bomba.

Largura de
plantação Chassis DESIGNAÇÃO Referência Preço € 

4 m min. E

Chassis de pomar estreito com paralelogramo automático, 
sem utensílio, montagem frontal aos 3 pontos (se o trator estiver 
equipado), com comando elétrico e automatismo para 
deslocamento lateral

VER1000F/

ETROIT
9 240

De 4,3 m a 6 m L
Chassis de pomar standard com paralelogramo automático, 
sem utensílio, montagem frontal aos 3 pontos (se o trator estiver 
equipado), com comando elétrico e automatismo

VER1000F 8 101

Outras larguras por medida.

> Modelo apresentado com opções :
VER1000F + ADV1000 + FRV1081D + R73D/VER +
R77/VER

2.2 - INTER CEPAS ARVOREDO 
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CHASSIS  VERGER AVANT

IN
TE

R
CE

PS

Tipo EQUIPAMENTOS STANDARDS Referência  Preço € 

L Adaptação do chassis frontal standard em trator sem elevador hidráulico frontal 
– cilindro hidráulico M/D duplo efeito direto ao trator ADV1000 2 425

0,60 m Fresa, largura de 600mm com sensor de detenção de árvores,
montagem em paralelogramo FRV1061D 2 207

0,80 m Fresa, largura de 800mm com sensor de detenção de árvores,
montagem em paralelogramo FRV1081D 2 207

0,80 m Corta erva, largura 800mm com sensor de detenção de 
árvores, montagem em paralelogramo, facas ou martelos

DEV1080/M
2 121

DEV1080/C

1,0 m Corta erva, largura 1000mm com sensor de detenção de 
árvores, montagem em paralelogramo, facas ou martelos

DEV1100/M
2 310

DEV1100/C

0,80 m Discava de 4 discos recortados de 800mm DIS1080/VER 2 648

0,60 m
Desladroadora de fios de 600mm, fio branco de Ø8mm, 
montagem em paralelogramo TOV1060 2 825

0,60 m Faca inter cepas, largura de 600mm com sensor de
detenção de árvores, montagem em paralelogramo INV1060D 871

0,80 m Faca inter cepas, largura de 800mm com sensor de detenção
de árvores, montagem em paralelogramo INV1080D 894

0,60 m Faca inter cepas, largura de 600mm com sensor de 
detenção de árvores, montagem pivotante INV1060D/I 985

0,80 m Faca inter cepas, largura de 800mm com sensor de 
detenção de árvores, montagem pivotante INV1080D/I 1 008

Tipo OPÇÕES Referência   Preço € 

Duplo
Central hidráulica dupla bomba 75 l/mn + 20 l/mn sobre 
chassis, obrigatório para fresa – corta erva -discava
sem óleo – sem radiador

R73D/VER 3 570

Simples
Central hidráulica simples bomba 45 l/mn sobre
chassis obrigatório para fresa – corta erva -discava sem 
óleo – sem radiador

R73/VER 3 032

Radiador com motor elétrico montado de fábrica R77/VER 481

Comando à distancia para cilindro hidráulico M/D de adaptação ao 
trator (ADV1000) no joystick - inclinação de efeito duplo flutuante 
automático

ADV10CE 367

Outros equipamentos por pedido.
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