ORTOMEC

ASPIRADORA E RECTIFICADORA

CLEANER

Baby Leaf

Rúcula

Espinafres

CÓDIGO

LARGURA DE
RECOLHA

CL -120
CL -130
CL -140
CL -150
CL -160
CL -170
CL -180

120
130
140
150
160
170
180

Salsa

Valeriana

LARGURA DO
CHASSIS

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.

Acelga corte

PREÇO
41 722,00 €
42 147,00 €
42 280,00 €
42 413,00 €
42 839,00 €
43 105,00 €
43 531,00 €
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•
•
•
•
•
•
•
•

Potência mínima do tractor 60 HP
Máquina suspensa aos 3 pontos do tractor
(A) Instalação hidráulica independente com bomba engatada á PTO 540 rpm do tractor
(B) Alimentação eléctrica de 12V do tractor
(C) Bitola entre rodas regulável
Rodas 7,00 / 12 , altura 65 cm , largura 19 cm
(D) Sistema de corte com faca de fita de movimento hidráulico
(E) Regulação da altura da lâmina de corte ao terreno através de sensores

•

Sistema de descarga de peso sobre molas para aligeirar o peso ao solo do
grupo de corte

•
•
•

(F) Sistema de aspiração de ar com turbina
Óleo da instalação hidráulica tipo H 46
(G) Comandos botoneira eléctrica posicionavel no tractor

•

Caixa de contenção de resíduos basculante hidráulica , capacidade 0,5 m³

•

(H) Caixa porta fitas de corte suplentes
Chassis da máquina pintado
Partes em aço inoxidável :
◦ Arco de corte
◦ Dispositivo de aspiração de ar
◦ Caixa porta turbina
◦ Contentor de resíduos
◦ Reservatório de óleo hidráulico
Velocidade de trabalho 1 a 4 Km/h
Peso 600 Kg aproximadamente

•

•
•

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.
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ORTOMEC

ASPIRADORA E RECTIFICADORA
AUTOMOTRIZ

CLEANER 2
Rectificadora auto-motriz sobre rodas criada para tornar a cortar o produto a uma altura óptima
aspirando ao mesmo tempo o resíduo da cultura.
Esta operação permite um veloz e optimizado crescimento do produto para corte/ colheita sucessiva.
A máquina é apta para produtos tipo espinafres, baby leaf, rúcula etc... , cultivados tanto em estufa
como em campo aberto.
A maquina está equipada com um sistema de aspiração do produto sem filtros, para evitar possíveis
entupimentos.A turbina tritura o produto recolhido, aumentando desta forma a capacidade de carga e
autonomia de trabalho da máquina.
• Larguras de trabalho disponíveis : 130-140-150-160-170-180 cm.
• Bitola entre rodas de 155 a 220 cm
• Chassis pintado
• Partes em aço inox : arco de corte, tromba de aspiração de ar, cavalete porta turbina,
contentor de resíduos.
• Peso total da máquina cerca de 2200 Kg.
• Motor turbo intercooler common rail Kohler de 4 cilindros , modelo KDI 2504 TCR de 55 kW (74
HP), certificado TIER 4 Final/STAGE III B.
• Posto de condução anterior com cadeira regulável com roll-bar de protecção.
• Comando único que compreende todos os controles da máquina, posicionado ao lado da
cadeira do condutor, com cobertura para permitir lavagem.
• Grande display para controlar e regular os parâmetros da maquina e do motor + autodiagnostico para mostrar eventuais problemas ou anormalias.
• Condução com volante.
• Avanço proporcional com comando de alavanca.
• Avanço com 3 velocidades de trabalho (lenta, media, alta)
• “Crise control” - Imposição da velocidade de trabalho de 0,2 a 8 Km/h com único comando de
gestão electrónica sobre a coluna de condução.
• Instalação hidráulica do andamento de circuito fechado, com bomba de caudal variável.
• Instalação hidráulica da turbina de aspiração de circuito fechado, com bomba de caudal
variável + gestão electrónica do nº de rotações do motor Kohler.
• Refrigeração do motor e instalação hidráulica com a ventoinha do motor Kohler.
• Transmissão hidráulica 4WD com 4 moto-redutores hidráulicos de pistões radiais de dupla
cilindrada
• Instalação eléctrica com sistema can-bus.
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.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eixo traseiro com grande ângulo de giro que permite á roda dianteira actuar como
pino fixo no chão .
Efeito bloqueio do diferencias das rodas.
Bocal de abastecimento e nível do óleo do motor posicionado no exterior da máquina para
melhor controle.
Sistema de corte com lamina de fita.
Controle automático da altura de corte através de sistema de sensores eléctricos.
Controle automático do eixo longitudinal do sistema de corte para facilitar a entrada em estufa
na presença de inclinação positiva ou negativa. Isto permite trabalhar também os primeiros
metros de cama de sementeira.
Contentor de resíduos com elevação hidráulica para descarga posterior até uma altura de
1,80 m.
Caixa porta laminas suplentes.
4 faróis de LED

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.
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CÓDIGO

LARGURA
DE RECOLHA

PREÇO

CL2

130 a 180 cm

93 688,00 €

OPCIONAIS

COD.

PREÇO

Cabina insonorizada, inclui :
• Cadeira flutuante, regulável em diversas
posições
CAB - 001
• Ar condicionado
• Aquecimento
• Volante regulável

ASS - 001

Sistema de condução automática por
ultrassons

GPS - 001 Modulo GPS para controle e assistência remoto

Instalação para a distribuição de liquido antiSOX - 001 oxidante sobre a lâmina de corte , com
reservatório inox

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.

8 646,00 €

6 917,00 €

2 395,00 €

413,00 €
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