
INTERFILAS 
Série ECO - REVERS 

MODELO PREÇO

ECO - REVERS - Simples Deslocamento lateral de 500 mm 5 009,00 €

ECO - REVERS - Duplo Abertura de 2300 a 3300 mm 7 928,00 €

DESCRIÇÃO:

• Engate aos 3 pontos anterior e posterior 
• Lamina inter-cepas de 500 mm de efeito simples
• Deslocamento lateral hidráulico com um curso de 500 mm
• Inclinação da cabeça porta utensílios mecânica
• 2 rodas de controle com regulação mecânica

 
OPCIONAIS PREÇO

Kit de instalação hidráulica independente (reservatório , bomba , radiador , etc...)   2 222,00 €
Apara terra (deflector lateral que evita que a terra caia fora da faixa trabalhada) 513,00 €
Lamina de 500 mm com aleta destorroadora 244,00 €
Aleta de descava para lamina 53,00 €
Disco recortado de rechega regulavel não motorizado 461,00 €
Inclinação hidráulica da cabeça porta utensílios 710,00 €
Regulação hidráulica das rodas de controle 400,00 €
Kit mini charrua para descava com paralelogramo 1 729,00 €
Adaptador porta utensílios 78,00 €
Limpa cepo 585,00 €
Espigão abre terra com bico 134,00 €
Arejador com 3 braços de vibrocultor 508,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.                               01/01/2019 13



CULTIVADOR INTERFILAS 
MIX

MODELO PREÇO

MIX 16 674,00 €

DESCRIÇÃO:

• Engate aos 3 pontos anterior e posterior 
• Laminas intercepas de 500 mm 
• Duplo deslocamento lateral hidráulico com um curso de 500 mm
• Dupla inclinação hidráulica da cabeça porta utensílios mecânica
• 2 rodas de controle com regulação hidráulica 
• 2 discos abre terra
• Cabeças com elevação hidráulica independente direita /esquerda
• Radiador 
• Grupo de electro-valvulas com botoneira 

 
OPCIONAIS PREÇO

Apara terra (deflector lateral que evita que a terra caia fora da faixa trabalhada) (cada) 513,00 €
Lamina de 500 mm com aleta destorroadora (cada) 244,00 €
Aleta de descava para lamina (cada) 53,00 €
Disco recortado de rechega regulável não motorizado (cada) 461,00 €
Inclinação hidráulica da cabeça porta utensílios 710,00 €
Regulação hidráulica das rodas de controle 400,00 €
Kit mini charrua para descava com paralelogramo (cada) 1 729,00 €
Adaptador porta utensílios (cada) 78,00 €
Fresa Ø 400 mm motorizada (cada) 2 243,00 €
Cabeça de discos para descava de 2 discos motorizada Ø 360 mm (cada) 1 957,00 €
Suplemento de 1 disco para cabeça de discos 231,00 €
Mini triturador hidráulico (cada) 2 275,00 €
Desladroadora hidráulica de 600 mm (cada) 2 920,00 €
Limpa cepo 585,00 €
Espigão abre terra com bico (cada) (cada) 134,00 €
Grade rotativa hidráulica de 600 mm (cada) 2 555,00 €
Arejador com 3 braços de vibrocultor (cada) 508,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.                               01/01/2019 14



CULTIVADOR INTERFILAS 
PLUS 

MODELO PREÇO

PLUS 21 835,00 €

DESCRIÇÃO:

• Engate aos 3 pontos anterior e posterior 
• Laminas inter-cepas de 500 mm 
• Duplo deslocamento lateral hidráulico com um curso de 500 mm
• Dupla inclinação hidráulica da cabeça porta utensílios mecânica
• 2 rodas de controle com regulação hidráulica 
• 2 discos abre terra  
• Cabeças com elevação hidráulica independente direita /esquerda
• Instalação hidráulica independente (Bomba , multiplicador , reservatório de óleo e radiador)
• Comandos electro-hidráulicos _ funções com electro-valvulas  proporcionais 
• Predisposição para acessórios motorizados  

 
OPCIONAIS PREÇO

Apara terra (deflector lateral que evita que a terra caia fora da faixa trabalhada) (cada) 513,00 €
Lamina de 500 mm com aleta destorroadora (cada) 232,00 €
Aleta de descava para lamina (cada) 53,00 €
Disco recortado de rechega regulável não motorizado (cada) 461,00 €
Inclinação hidráulica da cabeça porta utensílios 710,00 €
Regulação hidráulica das rodas de controle 400,00 €
Kit mini charrua para descava com paralelogramo (cada) 1 729,00 €
Adaptador porta utensílios (cada) 78,00 €
Fresa Ø 400 mm motorizada (cada) 2 243,00 €
Cabeça de discos para descava de 2 discos motorizada Ø 360 mm (cada) 1 957,00 €
Suplemento de 1 disco para cabeça de discos 231,00 €
Mini triturador hidráulico (cada) 2 275,00 €
Desladroadora hidráulica de 600 mm (cada) 2 920,00 €
Limpa cepo 585,00 €
Espigão abre terra com bico (cada) (cada) 134,00 €
Grade rotativa hidráulica de 600 mm (cada) 2 555,00 €
Arejador com 3 braços de vibrocultor (cada) 508,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.                               01/01/2019 15


