
Kg

cm

cm

cm

cm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kW

Kg

Ha/g

Comprimento sem lança 840

Largura 300

Altura 312

Largura do canal separador 800

Largura do canal elevador desfolhador 900

Largura do canal transversal 820

Largura do canal de seleção 800

Largura do canal de descarte 380

Altura mínima de descarga da tremonha 1280

Altura máxima de descarga da tremonha 4000

Potência requerida 75

Capacidade da tremonha 4500-5500

Rendimento por 8 horas de trabalho (indicativo) 0,80 - 3,30

LINHA BATATAS

ARRANCADORA DE BATATAS 1 FILA LATERAL COM 
RESERVATÓRIO DE FUNDO MÓVEL (5000 Kg), CANAL SEPARADOR (80 cm), 
CANAL ELEVADOR DESFOLHADOR (90 cm), 2 OURIÇOS DESTERRADORES

DADOS TÉCNICOS

Peso vazio 6800

Comprimento com lança 964

IMAC  8090 RB 45-55

56Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
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CODIGO

180301

A) Pistões, seleção e motor do contentor ligados ao trator
B) Pente rotativo , ouriço longitudinal e ouriço transversal com instalação hidráulica independente
C) Tapete de enchimento da tremonha, de posição variável com comando elétrico desde a

plataforma de escolha e também desde o trator
-Pneus 550/60 – 22,5

MODELO PREÇO €

8090 RB 45-55 149 914€ 

-Descanso hidráulico
-Barra de puxo para engate inferior regulável em altura
-Porta relhas de 1 lâmina e inclinação variável
-Rolo palpador de suspensão pendular provido de uma regulação independente
-Discos corta erva auto reguláveis montados sobre molas
-2 Skys defletores
-2 rolos tira folhas
-Cabeça de substituição rápida
-Agitador em borracha de intensidade regulável manualmente sob o tapete separador
-Cardam de embraiagem
-Tapete seleccionador de barras direitas, passo de 40 mm Ø 11 mm
-Tapete elevador de malha quinada com barras revestidas a borracha, passo 35 mm Ø 11 mm -
Tapete desfolhador de malha larga que envolve o tapete elevador
-Barras vulcanizadas com dedos de borracha
-Pentes desfolhadores (5 filas) montados sobre molas e de inclinação regulável manualmente
-Rolo separador sob o tapete desfolhador
-Ouriço longitudinal de tração hidráulica com rolo de retenção e inclinação regulável
eletricamente
-Sistema hidráulico supl. c/ 2 bombas para ouriço longitudinal, pente rotativo e ouriço transversal
-Ouriço transversal acionado hidraulicamente e de inclinação regulável eletricamente
-Mesa de seleção com tapete de velocidade regulável hidraulicamente ligada ao trator
-Descarga lateral (uma à esquerda e outra à direita)
-Plataforma ergonómica acessível por 2 lados, posto de trabalho até 6 pessoas
-Sinalizador acústico
-Tapete transversal de recuperação total com tração hidráulica
-4 grupos de rolos calibradores de regulação progressiva
-4 grupos de rolos desterradores
-Lança comandada hidraulicamente
-Rodas direcionais de comando hidráulico
-Comandos eletro-hidráulicos
-Acionamento mediante instalação hidráulica:

LINHA BATATAS

IMAC  8090 RB 45-55
Equipamento Standard

57Preços 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.

01/01/2023

PREÇO DE TRANSPORTE NÃO INCLUÍDO
t. -01/2023



CODICE

180.302 1 182€ 

180.303 4 580€ 

180.304 3 392€ 

180.305 5 638€ 

180.306 2 239€ 

180.307

180.308

180.309

180.310
1 866€ 

180.311

180.312 4 297€ 

180.313 2 115€ 

180.314
4 467€ 

180.315 2 213€ 

180.316 1 890€ 

180.317

180.318 2 917€ 

180.319 2 047€ 

180.320

180.321 2 426€ 

180.322 2 036€ 

180.323 2 368€ 

180.324

180.325 2 059€ 

180.326 3 636€ 

180.327 1 973€ 

180.328 905€ 

180.329 7 696€ 

180.330 9 260€ 

180.331 1 096€ 

180.332 4 862€ 

180.999

Equipamento para recolha de cebola com rolo de espuma

Reservatório para recolha de pedras (com abertura hidráulica)
Pentes limpa folhas suplementares 2 filas reguláveis
Sistema de recuperação de pequenas batatas constituído por reservatório
com tapete de evacuação de tracção hidráulica (extensão hidráulica)
Dispositivo para enchimento de palotes à saída da tremonha
Luzes de sinalização

Direcção automática do canal separador
Alinhamento automático das rodas 

Controle da profundidade de escavo com roda de nível hidráulica
Controle da profundidade de escavo com roda de nível mecânica
Carregamento automático da tremonha

Pneus 700/50 – 22,5 (cada) (Em substituição dos standard)
Monitor a cores com 2 tele câmaras
Sombreiro
Rolo destaca plantas suplementar (cada)
Reservatório para recolha de pedras c/ tapete hidráulico de descarga JP
Reservatório para recolha de batata miúda com descarga alta JP
Caixa de comandos suplementar
Travões Pneumáticos ou hidráulicos, incluindo luzes de estrada

Equipamento separador de pedras escova rotativa acionada 
hidraulicamente e rolo de retenção (em substituição dos dedos rotativos)

LINHA BATATAS

IMAC  8090 RB 45-55

OPCIONAIS

DESCRIZIONE 8090 RB 45-55

Controle de pressão de trabalho do rolo palpador c/ amortecedor de azoto
Discos corta erva acionados hidraulicamente 
Caixa de 2 velocidades
Cabeça hidráulica para recolha em duas fases c/ rotor de pás de borracha
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