
9358 914

Novo pente de agitação profissional com 
movimento lateral com hastes de carbono 
substituíveis que permitem entrar em folhagem 
mais espessa. Peso e vibrações são minimizados. 
Haste telescópica em fibra de carbono com 
comprimento mínimo de 2,50 e máximo de 3,50 
metros.
Fornecido com cabo elétrico de 15 metros.

COD. €22 PENTE ELÉCTRICO PARA COLHEITA DE AZEITONAS

ATTREZZATURA
ELETTRICA
PROFESSIONALE

THOR 12 volt

W1486 1 145BATERIA DE DORSO 12 volt
Bateria 12 volts.
Consulte a página 28 para obter mais 
detalhes. 

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.



Volt/Ah

Kg.

n.

2,8002,800
1.3001.300

9359

W1786

W1489

914

139

1 330

12 volt 36 volt

THOR 36 volt
Versão de 36 volts do pente THOR. 
Mais potência para a sua colheita de 
azeitonas.

BATERIA DE DORSO 36
Bateria 36 volts.
Consulte a página 28 para obter mais 
detalhes.

36 volt36 volt36 volt

COD. €PENTE ELÉCTRICO PARA COLHEITA DE AZEITONAS 232323

TRANSFORMADOR
Transformador para alimentar o 
pente de 36 volts através de uma 
bateria de 12 volts.

36/2,912/8

Escolha como alimentar 
o THOR 36 volts:
• Survoltore
• Bateria ao ombro 36v

COME
ALIMENTARE
IL PETTINE

R

Produtividade
Velocidade

Maneabilidade
Leveza

Fiabilidade
Respeito pela planta

Consumo
Peso líquido

Batimentos/minuto

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.



COD. €PENTE ELÉCTRICO PARA COLHEITA DE AZEITONAS

9350 M 914
Com extensão telescópica em fibra de carbono. Comprimento: 
2,20 - 3,00 metros.

867

SWING COM HASTE MEDIA*

24

W1486 1 145

MOVIMENTO 
ELÍPTICO 

Pente sacudidor profissional com sistema de recolha de 
duplo pente com movimento elíptico. O motor brushless 
(sem escovas) de 12 Volt é posicionado na parte de 
baixo da extensão para tornar o pente mais equilibrado e 
manobrável.
Hastes em carbono substituíveis e muito longas, que 
permitem entrar em profundidade mesmo em densa 
muito folhagem. Fornecido com cabo elétrico de 15 m.

SWING FX COM HASTE FIXA 2m 9350FX 

Com haste de extensão fixa em fibra de carbono.
    Comprimento: 2,00 metros.
        O pente com haste fixa é mais fácil de manusear no
       uso, mais leve (2,69 Kg.) e com menos vibrações.

BATERIA DE DORSO 12 volt
Bateria 12 volts.
Consulte a página 28 para obter mais 
detalhes.

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.



Volt/Ah

Kg.

n.

COD. €PENTE ELÉCTRICO PARA COLHEITA DE AZEITONAS 252525

9352 914
Versão de 36 volts do pente SWING. 
Com haste de extensão telescópica em 
fibra de carbono. Comprimento: 2,20 - 
3,00 metros.

SWING 36 volt C/ HASTE MEDIA*

12 volt 36 volt

Versione a 36 volt del pettine THOR.
Più potenza per la tua raccolta olive.
                            36 volt version of the THOR rake.
                            More power for your olive harvest

36/412/8

COME
ALIMENTARE
IL PETTINE

R

Escolha como alimentar o 
THOR 36 volts:
• Survoltore
• Bateria ao ombro

36v

W1786

W1489

139

1 330BATERIA DE DORSO 
Bateria 36 volts.
Consulte a página 28 para obter mais 
detalhes. 

SURVOLTORE
Survoltor para alimentar o pente 
de 36 volts através de uma 
bateria de 12 volts. 

Produtividade
Velocidade

Maneabilidade
Leveza

Fiabilidade
Respeito pela planta

Consumo
Peso líquido

Batimentos/minuto

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.



COD. €PENTE ELÉCTRICO PARA COLHEITA DE AZEITONAS

9075F 775

9075 821

Volt/Ah

Kg.

n.

OLIWATT 2

26

OLIWATT 2 haste fixa 2 m

FOTO IN
CAMPO

UTILIZZO
OLIWATT 2

Pente eléctrico profissional.
Os ancinhos em leque são equipados com 
hastes em plástico, rígidas e substituíveis, 
que criam uma óptima combinação entre 
produtividade e respeito pela planta. 
Monta um motor brushless (sem escovas) 
de 12 Volt – 500 Watt. Extensão
telescópica em fibra de vidro de 2,45 a 
3,50 m e cabo eléctrico de 15 m.
Disponível com extensão telescópica de 
1,90 a 2,60 m.

Produtividade
Velocidade

Maneabilidade
Leveza

Fiabilidade
Respeito pela planta

Consumo
Peso líquido

Batimentos/minuto

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.



COD. €PENTE ELÉCTRICO PARA COLHEITA DE AZEITONAS

9353 600,00SNAKE

27

9355 600,00OTTO C
Pettine scuotitore elettrico con astine in carbonio 
intercambiabili. Dotato di prolunga telescopica in lega 
leggera da metri 2,20 a 3,20 e cavo elettrico da 15 metri.
Pratico e leggero, per uso hobbistico, ideale fino a un 
massimo di 100 piante.
Electric shaker rake with interchangeable carbon fiber tines.
This harvester comes witha telescopic extension rod in lightweight 
alloy in lenghts of 2.20 and 3.20 metres and with a 15 metres 
electrical cable.
Practical and lightweight, for hobby use, ideal for up to a maximum 
of 100 plants.

Pettine elettrico con astine in carbonio 
intercambiabili con movimento laterale, leggero e 
maneggevole. Dotato di asta di prolunga 
telescopica in lega leggera da metri 2,20 a 3,20 e 
cavo batteria da 15 metri.
Electric harvesting rake with interchangeable carbon 
fiber tines, with lateral movement. Lightweight and 
manageable. Telescopic extension rod in lightweight 
alloy, from 2.20 to 3.20 metres, and 15 metres electric 
cable.

9078 590OLIVECO
Pente eléctrico com extensão telescópica 
em liga leve de 2,00 a 3,40 m e cabo 
eléctrico da 15 m. Modelo para uso não 
profissional, ideal até um máximo de 100 
plantas.

Volt/Ah

Kg.

n.

9076 173

W1484 173

W1485 117

CARRO

BATERIA 75 Ah

CAR. DE BATERIA DE 10 Ah

COD. €ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Produtividade
Velocidade

Maneabilidade
Leveza

Fiabilidade
Respeito pela planta

Consumo
Peso líquido

Batimentos/minuto

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.



COD.COD. €€ ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO ELÉTRICOACCESSORI PER ATTREZZI ELETTRICI ACCESSORIES FOR ELECTRIC TOOLS

W1486

W1489

1.200,00

1.400,00

9077 1 094

12 volt - 56 Ah

36 volt - 30 Ah

BATERIA DE DORSOBATTERIA A SPALLA

ETA BETA

ETA BETA

Bateria ao ombro 12v

Bateria ao ombro 36v

Batteria al Litio 12 volt - 56 Ah
Lithium Battery Pack - 12 volt - 56 Ah

Batteria al Litio 36 volt - 30 Ah
Lithium Battery Pack - 36 volt - 30 Ah

7,000

3,900

5,900

12

12

36

56

30

660

1.080

2828

Gerador portátil com motor Honda a 4 tempos a 
gasolina. Montado num suporte prático 
equipado com pés, correias e pega, pode 
ser facilmente transportado como uma 
mochila ou na mão. 

As novas e potentes baterias de iões de lítio são fornecidas 
com uma mochila confortável que as torna confortáveis de usar 
e distribui o peso uniformemente, para não incomodar o 
utilizador. O alto desempenho das baterias Lisam é garantido 
nas variantes de 12 e 36 volts.
O estojo prático contém no interior:
• cabo de ligação do pente
• bateria
• carregador
• mochila

Le nuove potenti batterie agli ioni di litio vengono fornite con un comodo
zainetto che le rende comode da indossare e distribuisce il peso in
maniera uniforme, così da non affaticare l’utilizzatore.
Le alte prestazioni delle batterie Lisam sono garantire sia nella variante
a 12 che in quella a 36 volt.
La pratica valigetta contiene al suo interno:
• batteria
• caricabatteria
• zainetto
The new powerful lithium-ion batteries come with a convenient backpack that
makes them comfortable to wear and distributes weight inuniformly, so as not to
tire the user. The high performance of Lisam batteries are guaranteed both in
the variant at 12 than in the 36 volt one.
The practical case contains inside:
• battery
• charger
• backpack

W1486 1 14512 volt - 56 Ah
Bateria de Litio 12 volt - 56 Ah 

W1489 1 33036 volt - 30 Ah
Bateria de Litio 36 volt - 30 Ah 

peso
líquido

pentes elétricos
alimentados

potencia
máxima

consumo de
gasolina em 8h volt

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.




