
Kg 2300

cm 690*250*310

mm 800

mm 800

mm 900

kW 40

Ha/h 0,5 - 1,0

cm 100 - 380Altura de descarga do tapete elevador

LINHA CEBOLAS

IMAC  RC 80/90 NE

RECOLHEDOR DE CEBOLA DE ALTO RENDIMENTO COM MESA

DE SELEÇÃO E ELEVADOR PARA DESCARGA LATERAL

DADOS TÉCNICOS

Peso
Comprimento x largura x altura (com ouriço longitudinal, comp. 710 cm)
Largura do canal separador
Largura do canal de seleção
Largura do canal elevador
Potência requerida
Rendimento horário (indicativo)
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CODIGO

182001

CODIGO

182.120
182.131
182.430
182.530
182.610
182.611
182.820

182.830
182.840
182.841
182.842
182.843
182.844

12 190€ Sistema de separação com 3 rolos de escolha e ouriço de 
limpeza hidráulico (Incluindo código 182.840)

Rodas direccionais hidráulicas 3 505€ 
Mesa de escolha com 6 rolos desterradores 2 671€ 

Inst. hidr. c/ 2 bombas em comp. do equip. de série (22lt + 30lt) 2 298€ 

Funil para descarga em caixas 1 085€ 

Adaptador a cardam de 8 estrias 132€ 

LINHA CEBOLAS

IMAC  RC 80/90 NE

Cabeça de batata tipo especial 5 199€ 

OPCIONAIS

MODELO PREÇO €

RC 80/90 NE 66 139€ 

DESCRIÇÃO RC 80/90 NE

-Descanso mecânico
-Lança comandada hidraulicamente
-Recolhedor com rodas de nível e dispositivo com pás de borracha e transmissão hidráulica
-Tapete separador de barras intercaladas e passo 35 mm
-Agitador de intensidade ajustável manualmente
-Tapete de escolha de tração hidráulica , passo 36 mm
-Mesa de escolha acessível por 2 lados e para 2 pessoas
-Tapete elevador com tração hidráulica, passo 40 mm com barras revestidas STAR PVC
-Instalação hidráulica accionada pelo trator para cilindros e tapete elevador
-Comandos elétro-hidráulicos
-Instalação hidráulica suplementar com 1 bomba ao serviço da escolha e do dispositivo com pás
de borracha
-Cardam
-Pneus 11,5/80-15.3

Equipamento Standard
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Kg
cm
mm
mm
kW
Ha/h
cm

1000
Potência requerida 60
Rendimento horário (indicativo) 1,0 – 1,5
Altura de descarga do tapete elevador 100 - 400

LINHA CEBOLAS

IMAC  OL 1400

RECOLHEDOR DE CEBOLA DE ALTO RENDIMENTO COM
ELEVADOR PARA DESCARGA LATERAL

DADOS TÉCNICOS

Peso 4000
Comprimento x largura x altura 896*234*355
Largura do canal separador 1400
Largura do canal elevador
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CODIGO

OL1001OL 1400 90 446€ 

LINHA CEBOLAS

IMAC  OL 1400

Equipamento Standard

MODELO PREÇO €

Descanso hidráulico
Lança comandada hidraulicamente
Recolhedor com rodas de nível reguláveis e rolo de espuma
Cabeça oscilante
Tapete separador de barras direitas e passo 40 mm
Tapete de relance de barras direitas e passo 40 mm
Ouriço desterrador de velocidade e inclinação reguláveis hidraulicamente
Tapete elevador com tração hidráulica, passo 40 mm com barras revestidas STAR PVC
Agitador interventivo sub o 1º tapete separador regulável hidraulicamente
Instalação hidráulica accionada pelo trator para os cilindros
Comandos elétro-hidráulicos
Instalação hidráulica suplementar com 1 bomba de caudal variável ao serviço do ouriço 
desterrador do agitador e do tapete elevador
Pneus 400/55-22,5
Rodas direcionais hidráulicas 
Radiador de refrigeração
Cardam com embraiagem
Caixa de engrenagens de 2 velocidades
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CODIGO

OL1.301
OL1.302
OL1.303
OL1.304
OL1.305
OL1.306
OL1.316
OL1.317
OL1.318
OL1.319
OL1.320
OL1.323
OL1.325
OL1.326
OL1.332
OL1.342
OL1.344
OL1.999

Cabeça de cebola com rolo de esponja 2 984€ 

Monitor a cores com duas câmaras 3 636€ 
Instalação de travões (pneumáticos ou hidráulicos)
Funil para descarga 1 233€ 
Adaptador a cardam de 8 estrias 132€ 

LINHA CEBOLAS

IMAC  OL 1400

OPCIONAIS

DESCRIÇÃO OL 1400

Relha a toda a largura 2 509€ 
Discos de corte de erva Ø 630 mm 1 848€ 
Rodas de nível extras à unidade de escavo 2 325€ 
Kit de relhas de corte separadas,2 rolos palpadores e 2 discos de corta erva 7 561€ 
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