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4 - POLIVALÊNCIA

GUIA DE SELEÇÃO

1

SELEÇÃO DE FERRAMENTAS :

2

SELEÇÃO DOS AUTOMATISMOS :

Pré-podadora
Abertura ao poste
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Poda mínima
Seguimento do cordão

Desladroadora 4 cabeças
Seguimento de solo

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.

SELEÇÃO DO MASTRO :

Mastro standard R3000P
+
Deslocamento R630P

Mastro Évo R3000P/
EVO +
Deslocamento R630P

Punho standard

Punho Évo

Compatibilidade de ferramentas automatismos - mastros :

NO MASTRO ÉVO NÃO
INCLUI SUPLEMENTOS NEM
VÁLVULA PROPORCIONAIS

Mastros
Utensílios

Automatismos

STANDARD
R3000P

ÉVO
R3000P/EVO

Abertura
standard

Pré podadora

Abertura Évo

Poda mínima

Desladroadora
4 cabeças

Sem seguimento
de cordão
Com seguimento de
cordão P200M/EVO
Sem seguimento do solo
DT2130P
Com seguimento do solo
DT2130P/EVO

Desladroadora
2 cabeças

-

Desladroadora
de fios

-

Despampanadeira

-

Compatível -

Não compatível

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.
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3

4 - POLIVALÊNCIA

PRÉ PODADORA
Mastro polivalente com deslocamento lateral
Controle eléctrico desde a cabina
Distribuidor agrupável evolutivo
Suporte para tractor e tirantes incluídos
Desmontagem rápida dos discos
Deslocamento hidráulico

EQUIPAMENTO
STANDARD

A RETER :

> Modèle présenté avec
options : R3000P + R630P +
P3250P2

2 possibilidades
de desengate

Cabeça pendular

Mastro polivalente

Cilindro de
abertura
amortecido
Cilindro de
subida /
descida de
grande
curso com 2
posições para
controlar a altura

Chassis robusto

Grande espaço
livre entre os
discos, passagem
facilitada

Discos dentados de alta
resistência, sem
manutenção

Disco inferior
liso, corte perfeito
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Gestão da máquina
desde o posto de
condução, graças ao
comando
multifunções

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.

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA :

Mastro

Nº de
Discos
Cabeça

11
18

Nº de
Discos
Cabeça

Referência

11
18

Altura
de
corte

Designação

R3000P

7 279

R3000P/EVO

7 794

R3100P

4 859

R630P

886

Referência

De 42 cm
Cabeça de pré poda curta sobre mastro polivalente R3000P ou R3000P/EVO
à 65 cm
De 62 cm
Cabeça de pré poda longa sobre mastro polivalente R3000P ou R3000P/EVO
à 95 cm

Altura
de
corte
De 42 cm
à 65 cm
De 62 cm
à 95 cm

Designação

Preço €

Preço €

P2250P1

9 130

P3250P2

9 700

Referência

Preço €

Cabeça de pré poda curta sobre mastro / R 3100 P

P2255E5

11 107

Cabeça de pré poda curta sobre mastro / R 3100 P

P3255E6

11 595

ENTREGUE INDIVIDUALMENTE :
Nº de
Discos
Cabeça

11
18

Altura
de
corte
De 42 cm
à 65 cm
De 62 cm
à 95 cm

Designação

Referência

Preço €

Cabeça de pré poda curta (11 discos dentados)

P2250E1

10 308

Cabeça de pré poda longa (16 discos dentados + 2 discos lisos)

P3250E2

10 861

Referência

Preço €

OPÇÕES

Inclinação hidráulica ( Tubos + distribuidor)

(suplemento)

R67P

Kit de adaptação aos 3 pontos dianteiros R3000P

(suplemento)

R270P

252
110
2 575
280
471
3 998
4 782
532
1 249
220

TDE10P

362

Jogo de 2 discos suplementares - Com separação de 95 mm
Jogo de 2 discos afiados dos dois lados (aconselhado para os fios DELTEX)

P50S
(suplemento)

Jogo de 2 facas baixas laterais

P55S
P60S

Sistema de segurança para proteção da cabeça mecânica

P70

Sistema de segurança para proteção da cabeça Non-stop

P70RE

Detectores com sensores ópticos (abertura nos postes de 40 mm mínimo)

P80

Detectores com sensores electro-magnéticos (abertura nos postes)

P90

Filtro de pressão na alimentação do distribuidor

R45

Secção suplementar de duplo efeito por distribuidor (preveja o número
dependendo das opções nas máquinas adquiridas posteriormente)

(cada)

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.
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Designação
Mastro polivalenteR3000P:
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico subida/descida + cilindro hidráulico de
deslocamento) Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional
Mastro polivalente Évo :
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico subida/descida + cilindro hidráulico de
deslocamento) Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2 ED Com válvula proporcional
Mât R3100 P :
Cilindro hidráulico subida/descida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator
Deslocamento lateral :
Cilindro de deslocamento - Com kit hidráulico
(obrigatório além do mastro)

4 - POLIVALÊNCIA

PODA MÍNIMA
Mastro polivalente + abertura hidráulica
Deslocamento hidráulico
Suporte para trator e tirantes incluídos
Controle elétrico desde a cabina

EQUIPAMENTO
STANDARD

A RETER :

Sistema de mola
para proteção da
cabeça Non-Stop
(recomendado)
Cabeça pendular

Deslocamento
hidráulico, de série
Abertura hidráulica da
cabeça

Chave de desmontagem
dos discos + bloqueio da
cabeça para transporte

Mastro polivalente

> Modelo
apresentado com
opções :
R3000P + R630P +
P200M

Ajuste da largura de
corte mediante
cilindros elétricos

Abertura mecânica
nos postes, muito leve

Patim de guia
regulável

Desmontagem
rápida dos discos

Discos de poda
acionados
hidraulicamente
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Seguimento de cordão,
opcional

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.

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA :
Referência

Mastro polivalente R3000P :
Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico para subida/descida + cilindro hidráulico de
abertura) Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional
Mastro polivalente Évo :
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico para subida/descida + cilindro hidráulico de
Mastro abertura) Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2 DE Com válvula proporcional
Mastro R3100P :
Cilindro hidráulico para subida/descida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator
Deslocamento lateral :
Cilindro de deslocamento - Com kit hidráulico
(obrigatório além do mastro)

Automatismos

Cabeça

Sem seguimento
de cordão
Com seguimento
de cordão

DESIGNAÇÃO

R3000P

7 279

R3000P/EVO

7 794

R3100P

4 859

R630P

866

Referência

Cabeça de poda mínima, sem seguimento de cordão para mastro R3000P
Cabeça de poda mínima Évo, acom seguimento de
cordão para mastro R3000P/Évo

OPÇÕES

Preço €

Preço €

P200M

13 145

P200M/EVO

18 408

Referência

Preço €

Sistema de mola para proteção da cabeça Non-Stop

P70RE

471

2 discos de serra Ø 400 mm com parafuso de fixação

P20M

378

R270P

220

R73/SA

2 925

TDE10P

362

Kit de adaptação aos 3 pontos dianteiros R3000P

(suplemento)

Kit hidráulico de 3 pontos traseiro - Bomba simples - Sem óleo - Radiador
Elemento suplementar de duplo efeito no distribuidor (preveja o número em função
das opções nas máquinas adquiridas posteriormente)

(cada)

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.
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DESIGNAÇÃO

4 - POLIVALÊNCIA

DESLADROADORA DE 4 CABEÇAS
EQUIPAMENTO
STANDARD

Mastro polivalente com deslocamento

Suporte para trator e tirantes incluídos

Deslocamento hidráulico
Cilindro de subida / descida de 2 posições

Controle elétrico desde a cabina
Altura de trabalho : 300 mm

Adaptação de desvio para a frente no mastro

A RETER :
Cabeça pendular

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

Recentragem
automática opcional

Braço independente
com segurança

Mastro polivalente
Elevador de arames

Seguimento de solo
opcional
4 cabeças de
trabalho
para
uma
grande
velocidade
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Rotação invertida das 4
cabeças, patenteada
por FERRAND, limpeza
perfeita

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.

Engate direto ao trator ou
elevador dianteiro de 3
pontos

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA :
DESIGNAÇÃO

Referência

Mastro polivalente R3000P :
Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico subida/descida + cilindro hidráulico de
abertura) Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional
Mastro polivalente Évo :
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico subida/descida + cilindro hidráulico de
Mastro abertura) Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2DE - Com
válvula proporcional
Mastro R3100P :
Cilindro hidráulico subida/descida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator
Deslocamento lateral :
Cilindro de deslocamento - Com kit hidráulico
(obrigatório além do mastro)

Automatismos

DESIGNAÇÃO

Preço €

R3000P

7 279

R3000P/EVO

7 794

R3100P

4 859

R630P

866

Referência

Preço €

Mastro polivalente
DT2130P

9 810

DT2130P/EVO

14 799

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

DT2130MV

9 810

Desladroadora de tiras de 4 cabeças Évo
Com seguimento de solo
(com comando elétrico completo no distribuidor)

DT2130MV/EVO

17 362

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

Para vindimadora

OPÇÕES

Referência

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

Preço €

E30DT

1 266

E30DT/EVO

1 118

E38DT

493

E38DT/EVO

493

E40

395

4 módulos de 100 mm com tiras

E70DT

625

4 módulos de 150 mm com tiras

E75DT

953

R45

532

R270P

220

TDE10P

362

Elevador de arame hidráulico com comando à distância (instalação
de fábrica) (elemento suplementar de 1 ED incluído) para mastro Évo
Recentragem automática do deslocamento (instalação de fábrica) para DT2130P
Recentragem automática do deslocamento (instalação de fábrica)
Abertura hidráulica da cabeça

Filtro na pressão na alimentação do distribuidor
Kit de adaptação de 3 pontos dianteiro R3000P
Elemento suplementar de duplo efeito no distribuidor (preveja o número em
função das opções nas máquinas adquiridas posteriormente)

(suplemento)
(cada)

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.
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Cabeça

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

4 - POLIVALÊNCIA

DESLADROADORA DE 2 CABEÇAS
A RETER :
> Modelo apresentado com opções :
R3000P/EVO + R630P + E2130P + E30

Mastro polivalente
Cabeça pendular

Segurança
em cada braço

Altura
independente

Elevador de arame

Desladroadora de
tiras, ecológica,
adapta-se a qualquer
tipo de vinhedo
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Tiras dispostas
helicoidalmente,
garantia de um
trabalho de
qualidade
(altura regulável)

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.

Engate direto ao trator
ou ao elevador dianteiro
de 3 pontos

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

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA :
Referência

DESIGNAÇÃO

R3000P

7 279

R3000P/EVO

7 794

R3100P

4 859

R630P

866

Referência

Cabeça Desladroadora de tiras de 2 cabeças paras mastro R3000P

E2130P

OPÇÕES

Preço €

Referência

Preço €

6 540
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

R270P

220

TDE10P

362

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

(suplemento)
(cada)

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.
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DESIGNAÇÃO
Mastro polivalente R3000P :
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico de subida/descida + cilindro hidráulico de
abertura) Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional
Mastro polivalente Évo :
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico de subida/descida + cilindro hidráulico de
Mastro abertura) Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2ED Com válvula proporcional
Mastro R3100P :
Cilindro hidráulico de subida/descida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator
Deslocamento lateral :
(obrigatório além do mastro)
Cilindro de deslocamento - Com kit hidráulico

4 - POLIVALÊNCIA

DESLADROADORA DE FIOS

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

Fixação do mastro
polivalente

Abertura hidráulica
da cabeça

Segurança em
cada braço

Altura
independente

Sistema anti pó graças
ao equipamento prévio
de rega

Dispositivo de montagem/
desmontagem rápida dos
fios
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> Modelo
> apresentado:
EF4710P

Montagem sobre um eixo
horizontal que permite a
deservagem

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.

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

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA :
Referência

Mastro polivalente R3000P :
Distribuidor agrupável 2DE ( Cilindro hidráulico de descida/subida + cilindro hidráulico de
abertura) Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional
Mastro polivalente Évo :
Distribuidor agrupável 2ED ( Cilindro hidráulico de descida/subida + cilindro hidráulico de
Mastro abertura) Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2ED Com válvula proporcional
Mastro R3100P :
Cilindro hidráulico de descida/subida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator
Deslocamento lateral :
(obrigatório além do mastro)
Cilindro de deslocamento - Com kit hidráulico

DESIGNAÇÃO

R3000P

7 279

R3000P/EVO

7 794

R3100P

4 859

R630P

866

Referência

Cabeça Desladroadora de fios, com montagem rápida de fios

EF4710

OPÇÕES

Referência

Filtro na pressão na alimentação do distribuidor
Kit de adaptação aos 3 pontos dianteiros R3000P
Elemento suplementar de duplo efeito por distribuidor (preveja o número em
função das opções nas máquinas adquiridas posteriormente

Preço €

(supplément)
(cada)

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 €

8 681
Preço €

R45

532

R270P

220

TDE10P

362
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DESIGNAÇÃO

4 - POLIVALÊNCIA

DESPAMPANADEIRA 2 X 1/2 FILA
IMPORTANTE, ANEXAR A FOLHA DE INFORMAÇÕES

A RETER :
Acionamento das facas
mediante motores
hidráulicos com proteção
incorporada
Fixação sobre a placa central
do mastro polivalente

Altura
hidráulica

Facas inoxidáveis em
forma de boomerang,
excelente qualidade
de corte

Transmissão
mediante
correias poli V
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Suporte para
trator e tirantes
incluídos

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.

> Modelo apresentado com
opções: R3000P + R5500P/4

EQUIPAMENTO
STANDARD

Mastro polivalente
Abertura hidráulica sincronizada
Comando elétrico desde a cabina
Suporte para trator e tirantes incluídos
Painéis verticais 4 ou 5 facas
Painéis horizontais 2 facas
Painéis verticais de segurança

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA :

Mastro

Referência

Mastro polivalente R3000P :
Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico de subida/descida + abertura hidráulica)
Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional
Mastro polivalente Évo :
Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico de subida/descida + abertura hidráulica)
Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2ED Com válvula proporcional
Mastro R3100P :
Cilindro hidráulico de subida/descida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator
Deslocamento lateral :
Cilindro de deslocamento - Com kit hidráulico

DESIGNAÇÃO

Cabeça

Preço €

R3000P

7 279

R3000P/EVO

7 794

R3100P

4 859

R630P

866

Referência

Preço €

Despampanadeira de 2 x 1/2 fila com 4 facas verticais - Deslocamento hidr. simultâneo

R5500P/4

8 966

Despampanadeira de 2 x 1/2 fila com 5 facas verticais - Deslocamento hidr. simultâneo

R5500P/5

9 475

OPÇÕES

Referência

Preço €

R58/500

367

R59P

1 512

R70S/3

871

(cada)

R74S

225

Kit de adaptação aos 3 pontos dianteiros R3000P

(suplemento)

R270P

220

Pentes direito e esquerdo para painéis de 4 facas

(par)

SP34

373

Pentes direito e esquerdo para painéis de 5 facas

(par)

SP35

411

TDE10P

362

Deslocamento hidráulico independente dir. e esq., curso do cilindro 500 mm
Jogo de 2 facas baixas orientáveis direita e esquerda com motor
Jogo de 2 painéis horizontais de 3 facas direita e esquerda
Ajuste de painel horizontal (prever duplo efeito suplementar)

Elemento suplementar de duplo efeito por distribuidor (preveja o número em
função das opções nas máquinas adquiridas posteriormente)

(suplemento)
(par)
(suplemento, par)

(cada)

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.
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DESIGNAÇÃO

4 - POLIVALÊNCIA

DESPAMPANADEIRA
COMPLETA

IMPORTANTE, ANEXAR A FOLHA DE INFORMAÇÕES

A RETER :
Fixação sobre o braço do
deslocamento lateral
Cilindro de inclinação

Acionamento das
facas mediante
motores hidráulicos
com proteção
incorporada

Mastro polivalente

Facas inoxidáveis em
forma de boomerang,
excelente qualidade
de corte

> Modelo apresentado com
opções: R3000P + R5900P/4

Transmissão
mediante
correias poli V
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Suporte para
trator e tirantes
incluídos

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.

Mastro polivalente
Deslocamento hidráulico
Comando elétrico desde a cabine
Suporte para trator e tirantes incluídos
Painéis verticais 4 ou 5 facas
Painéis horizontais 2 facas
Segurança sobre o painel vertical exterior

EQUIPAMENTO
STANDARD

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA :
Referência

DESIGNAÇÃO

R3000P

7 279

R3000P/EVO

7 794

R3100P

4 859

R630P

866

Referência

DESPAMPANADEIRA DE 1 FILA COMPLETA COM 4 FACAS VERTICAIS, PARA
MASTRO POLIVALENTE (1 Segurança no painel vertical exterior)
Cabeça
DESPAMPANADEIRA DE 1 FILA COMPLETA COM 5 FACAS VERTICAIS, PARA
MASTRO POLIVALENTE (1 Segurança no painel vertical exterior)

OPÇÕES
Jogo de 2 facas orientáveis à direita e esquerda com motor elétrico

Preço €

R5900P/4

6 102

R5900P/5

6 737

Referência
(par)

Cilindros hidráulicos (prever duplo efeito suplementar)

Preço €

Preço €

R59P

1 512

R67SP

1 249

R70P/3

450

Segurança do painel vertical

(cada)

R72F

241

Ajuste hidráulico do painel horizontal

(cada)

R74U

225

Kit de adaptação aos 3 pontos dianteiros R3000P

(supplément)

R270P

220

Pentes direito e esquerdo para painéis de 4 facas

(par)

SP34

373

Pentes direito e esquerdo para painéis de 5 facas

(par)

SP35

411

TDE10P

362

Painel horizontal 3 facas

(suplemento)

Elemento suplementar de duplo efeito por distribuidor (preveja o número em
função das opções nas máquinas adquiridas posteriormente)

(cada)

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.
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POLYVALENCE

DESIGNAÇÃO
Mastro polivalente R3000P :
Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico de subida/descida + abertura hidráulica)
Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional
Mastro polivalente Évo :
Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico de subida/descida + abertura hidráulica)
Mastro Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2ED Com válvula proporcional
Mastro R3100P :
Cilindro hidráulico de subida/descida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator
Deslocamento lateral :
Cilindro de deslocamento- Com kit hidráulico

4 - POLYVALENCE

DESPAMPANADEIRA CLÁSSICA
2 filas completas sobre mastro polivalente

EQUIPAMENTO
STANDARD

Engate rápido e suporte para
trator + tirantes incluídos
Painéis horizontais de 2 facas
Painéis verticais de 4 facas

1 cilindro de M/D
Acionamento hidráulico por motor
Viga
Suporte para armazenamento

IMPORTANTE, ANEXAR A FOLHA DE INFORMAÇÕES

A RETER :
> Modelo apresentado com
opções: R3000P + R750PS/4

Opções de cilindros
> Plantações de 1,45m à 2,25m : cilindro curso 400mm
> Plantações de 1,50m à 2,50m : cilindro curso500mm
> Plantações de 1,80m à 3m : cilindro curso 600mm

DIMENSÕES

A
B
C

Largura entre filas
Espessura da vegetação
Altura da vegetação

A + B = Largura de plantação
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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.

MIN
(MM)

MAX
(MM)

1000

2200

500

900

1000

1800

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA :
DESIGNAÇÃO

Referência

Mastro polivalente R3000P: Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico de subida/descida +
cilindro hidráulico de abertura) Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional
Mastro polivalente Évo : Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico de subida/descida
+ cilindro hidráulico de abertura) Comando elétrico - Com programação para automatismo Mastro 2ED - Com válvula proporcional
Mastro R3100P : Cilindro hidráulico de subida/descida - Sem distribuidor Ligação direta ao trator

R3000P

7 279

R3000P/EVO

7 794

R3100P

4 859

R630P

866

Deslocamento lateral : Cilindro de deslocamento - Com kit hidráulico

A+B
De
1,50 m
à
2,50 m

(B)

De 0,5m à
0,9m (de
acordo com
De
1,80 m os painéis
horizontais
à
3m

(C)
1 400
mm
1 750
mm
1 400
mm
1 750
mm

Nº DE FACAS

DESIGNAÇÃO

PAINEIS
PAINEIS
HORIZONTAIS VERTICAIS

Despampanadeira 2 filas completas chassis
standard sobre mastro polivalente c/ desl. hidr. de origem
Despampanadeira 2 filas completas chassis
standard sobre mastro polivalente c/ desl. hidr. de origem
Despampanadeira 2 filas completas chassis
largo sobre mastro polivalente c/ desl. hidr. de origem
Despampanadeira 2 filas completas chassis
largo sobre mastro polivalente c/ desl. hidr. de origem

Preço €

Referência Preço €

2 CTX

4 CTX

R5750PS/4*

12 294

2 CTX

5 CTX

R5750PS/5*

13 505

2 CTX

4 CTX

R5750PL/4*

12 294

2 CTX

5 CTX

R5750PL/5*

13 505

*É absolutamente necessário saber a largura de plantação

Referência

Preço €

Segurança do painel vertical

(cada)

R72F

241

Ajuste hidráulico de painéis horizontais

(cada)

R74F

225

GV59F2

3 308

Jogo de 4 facas baixas ajustáveis com motores + divisor de fluxo
Pentes direito e esquerdo para despampanadeira de 4 facas

(par)

SP34

373

Pentes direito e esquerdo para despampanadeira de 5 facas

(par)

SP35

411

R270P

220

Radiador com motor hidráulico

R77P

1 074

4 alimentadores hidráulicos sobre painéis verticais

R86A2

3 078

R70S/3

871

Kit de adaptação aos 3 pontos dianteiros R3000P

Jogo de 2 painéis horizontais de 3 facas dir. e esq.

(suplemento)

(suplemente, o jogo)

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.
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POLYVALENCE

OPÇÕES

4 - POLIVALÊNCIA

DESPAMPANADEIRA
DOBRÁVEL

2 FILAS COMPLETAS SOBRE MASTRO POLIVALENTE
ÉQUIPEMENTS
STANDARDS

Engate rápido e suporte para
trator + tirantes incluídos
Painéis horizontais de 3 facas
Painéis verticais de 4 facas
1 cilindro de M/D
2 cilindros de deslocamento
independentes

A RETER :

2 cilindros de acionamento dos painéis
exteriores independentes
Acionamento hidráulico
por motor
Viga

IMPORTANTE, ANEXAR A FOLHA DE INFORMAÇÕES

NOVO

> Modelo
> apresentado :
R3000P + R5750RP/4

DIMENSÕES

A
B
C

Largura entre filas
Espessura da vegetação
Altura da vegetação

A + B = Largura de plantação
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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.

MIN
(MM)

MAX
(MM)

1030

2430

400

950

1000

1800

INSTALAÇÃO DE FÁBRICA :
DESIGNAÇÃO

Referência

Mastro polivalente R3000P :
Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico de subida/descida + cilindro hidráulico de
abertura) Comando elétrico - Sem automatismo - Sem válvula proporcional
Mastro polivalente Évo :
Mastro Distribuidor agrupável 2ED (Cilindro hidráulico de subida/descida + cilindro hidráulico de
abertura) Comando elétrico - Com programação para automatismo - 2ED - Com válvula
proporcional
Mastro R3100P :
Cilindro hidráulico de subida/descida - Sem distribuidor - Ligação direta ao trator

A+B

Espessura da Altura da
vegetação (B) vegetação
(C)

De
De 0,4m a 0.9m
1,50 m (de acordo com
à
os painéis
3m
horizontais )

1 400 mm
1 750 mm

DESIGNAÇÃO

Preço €

R3000P

7 279

R3000P/EVO

7 794

R3100P

4 859

Referência

Despampanadeira frontal de 2 filas completas, painéis horizontais
3 facas, painéis verticais 4 facas sobre mastro polivalente
Despampanadeira frontal de 2 filas completas, painéis horizontais
3 facas, painéis verticais 5 facas, sobre mastro polivalente

Preço €

R5750RP/4*

15 522

R5750RP/5*

16 732

* É absolutamente necessário saber a largura de plantação.

Referência

Preço €

R72F

241

GV74FP

Por
pedido

Ajuste mecânico de painéis horizontais

GV74M

55

Jogo de 4 facas baixas ajustáveis com motores + divisor de fluxo

GV59F2

3 308

Segurança do painel vertical

Ajuste hidráulico de painéis horizontais

(cada)

(o jogo)

Pentes direito e esquerdo para despampanadeira de 3 facas

(par)

SP33

307

Pentes direito e esquerdo para despampanadeira de 4 facas

(par)

SP34

373

Pentes direito e esquerdo para despampanadeira de 5 facas

(par)

SP35

411

R270P

220

Radiador com motor hidráulico

R77P

1 074

4 alimentadores hidráulicos sobre painéis verticais

R86A2

3 078

Adaptação do engate aos 3 pontos

(suplemento)

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.
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POLYVALENCE

OPÇÕES

4 - POLIVALÊNCIA

VINDIMADORA
TARIFÁRIO :
DESIGNAÇÃO

Referência

Preço €

Chassis paralelogramo porta-ferramentas para MAV N.H

MV2000B

4 941

Chassis paralelogramo porta-ferramentas para MAV Grégoire 152

MV2000G

5 927

OPÇÕES

Referência

Adaptação NH SB et VL, excepto SB 53-55 / VL 530 - 550 - 5060

NH1

Adaptação NH SB 53-55 / VL 530 - 550 - 5060

NH2

Adaptação NH VL 400 e VM 460

NH3

Adaptação Grégoire

GR1

Preço €

340
1 660
773
1 403

TARIFÁRIO :
OPÇÕES
CABEÇA DE PRÉ-PODA INDEPENDENTE CURTA
Comando elétrico - altura de corte de 42 cm

Referência

PRIX € H.T.

P3255E2

11 107*

P3255E3

11 595*

DT2130MV

9 810

R6100

6 485

R6200

18 198

Peças de fixação para MAV PELLENC (sem tubos, até ao modelo 8 000)

E50P

Peças de fixação para MAV NEW HOLLAND (sem tubos)

E60P

Peças de fixação para MAV PELLENC OPTIMUM

E51P

822
953
932

CABEÇA DE PRÉ-PODA INDEPENDENTE LONGA
Comando elétrico - altura de corte de 62 cm
DESLADROADORA DUPLA PARA MONTAGEM EM VENDIMADORA
Sem distribuidor - ligação direta ao trator - opcionais, ver página 60
DESPAMPANADEIRA DE 1 FILA COMPLETA
Segurança sobre os painéis verticais
DESPAMPANADEIRA DE 1 FILA COMPLETA + 2 MEIAS FILAS COM AJUSTE HIDRÁULICO
SIMULTÂNEO Dobragem dos painéis verticais - Segurança sobre os painéis verticais

* Tomada rápida por conta do cliente
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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.

5.2 - Despampanadeira Traseira

OPÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRAL HIDRÁULICA :
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

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

R73D/SA

3 488

Kit hidráulico aos 3 pontos - Bomba dupla 45 l/min + 20 l/min (sem óleo) Com radiador + motor elétrico
Jogo de 2 elevadores de vegetação hidráulicos
Instalação de fábrica sobre facas baixas orientáveis
Jogo de 2 elevadores de vegetação hidráulicos
Instalação de fábrica sem facas baixas orientáveis

P.142 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.

R86
R86/S

Por
pedido
Por
pedido

