
ORTOMEC

RECOLHEDORA
AUTOMOTRIZ

SÉRIE 7000
• Recolhedora auto-motriz de rastos em versão compacta 
• Rastos em borracha com bitola fixa

135 cm 145 cm 155 cm 165 cm 175 cm 185 cm 195 cm
• Dimensões dos rastos : largura 18 cm , comprimento 130 cm
• Chassis da máquina pintado
• Plataforma posterior com uma capacidade máxima de carga de 200 Kg retráctil a 90º
• Peso total da máquina 700 Kg
• Motor diesel Kubota Mod. Z602 bicilíndrico de 14 HP , certificado CARB. 
• Altura livre ao solo 14 cm
• Velocidade 0 a 4,5 Km/h com variação gradual 
• Condução e avanço através de joy stick
• Sistema de paragem momentânea da marcha de trabalho com recuperação á mesma 

velocidade
  

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.                               01/02/2019
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ORTOMEC

CÓDIGO LARGURA DE 
RECOLHA

PREÇO

7000 -120 120 186

7000 -130 130 196

7000 -140 140 206

7000 -150 150 216

7000 -160 160 226

7000 -170 170 236

VERSÕES SÉRIE 7000

CÓDIGO: FGL-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “FOLHA” para a colheita de 
hortaliças em folha (rucula, espinafres etc...)

• Sistema de corte em aço inoxidável :
• Arcos de corte inox disponíveis

◦ Tipo A com altura útil de 21 cm e 2 polias
◦ Tipo B com altura útil de 31 cm e 2 polias
◦ Tipo C com altura útil de 45 cm e 4 polias 

• Chassis do tapete transportador em aço inoxidável
• Sistema de corte através de faca de fita 
• Regulação de altura da fita de corte desde o posto de condução mediante único rolo  em inox.
• Regulação de velocidade da fita de corte mediante válvula hidráulica
• Regulação de velocidade do tapete transportador desde o posto de condução mediante 

válvula de comando manual
• Escova rígida para limpeza do tapete montada na parte inferior
• Tapete transportador liso certificado para alimentos

PREÇO: (Ver tabela de preços em cima)

CÓDIGO: ARM-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “AROMÁTICA” para a colheita de 
ervas aromáticas (alecrim, salva, tomilho, etc...)

• Sistema de corte com barra alternativa 
• Moinho
• Tapete transportador com movimento hidráulico e velocidade

regulável através de válvula 
• Tapete transportador rugoso, certificado para alimentos
• Chassis da cabeça de recolha em aço inox

PREÇO SUPLEMENTAR: 5 361,00 € 

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.                               01/02/2019
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ORTOMEC

OPCIONAIS COD. PREÇO

CWR - 001 Rede pára vento sobre o tapete de recolha 426,00 €

LLF - 001 Instalação de luzes LED com 2 faróis 426,00 €

LLF - 002 Farol adicional (cada) 107,00 €

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

413,00 €

TBR - 002 Tapete rugoso anti-derrapante   466,00 €

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.                               01/02/2019
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ORTOMEC

RECOLHEDORA
AUTOMOTRIZ

SÉRIE 7200
• Recoletora auto-motriz de rastos em versão compacta 
• Rastos em borracha com bitola variável de 115 a 195 cm 
• Dimensões dos rastos : largura 20 cm , comprimento 180 cm
• Largura de corte : de 130 a 180 cm 
• Chassis da máquina pintado
• Plataforma posterior de 1,10 cm de comprimento com uma capacidade máxima de carga de 

400 Kg retráctil a 90º 
• Peso total da máquina 1300 Kg
• Motor diesel Kohler de 3 cilindros Mod. LDW 1003 25 HP. 
• Altura livre ao solo 25 cm
• Velocidade 0 a 5 Km/h com variação gradual 
• Condução e avanço através de joy stick
• Sistema de paragem momentânea da marcha de trabalho com recuperação à mesma 

velocidade

VERSÕES SÉRIE 7200

CÓDIGO: FGL-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “FOLHA” para a colheita de 
hortaliças em folha (rucula, espinafres etc...)

• Sistema de corte em aço inoxidável :
• Arcos de corte inox disponíveis

◦ Tipo A com altura útil de 21 cm e 2 polias
◦ Tipo B com altura útil de 31 cm e 2 polias
◦ Tipo C com altura útil de 45 cm e 4 polias 

• Chassis do tapete transportador em aço inoxidável
• Sistema de corte através de faca de fita 
• Regulação de altura da fita de corte desde o posto de condução através de sensores 

eléctricos proporcionais ou rolo hidráulico dependendo da personalização.
• Regulação de velocidade da fita de corte mediante válvula hidráulica
• Regulação de velocidade do tapete transportador desde o posto de condução mediante 

válvula de comando manual
• Limpeza do tapete de recola com rascador e reservatório para resíduos
• Tapete transportador liso certificado para alimentos

PREÇO: (Ver tabela de preços em baixo)

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.                               01/02/2019
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CÓDIGO LARGURA DE RECOLHA PREÇO
7200 -130 130 61 882,00 €
7200 -140 140 62 228,00 €
7200 -150 150 62 574,00 €
7200 -160 160 62 920,00 €
7200 -170 170 63 266,00 €
7200 -180 180 63 612,00 €

CÓDIGO: HBX-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “HERBEX” para a colheita de 
valeriana

• Sistema de corte de lamina simples oscilante, hidráulico
• Tapete de recolha modelo Ortomec em poliuretano com

unhas de borracha, certificado para alimentos.
• Pé suporte sobre a lâmina de corte com ajuste hidráulico

• Controle de altura de corte através de sistema de sensores proporcionais
• Regulação de velocidade da lamina de corte mediante válvula hidráulica
• Regulação de velocidade do tapete transportador desde o posto de condução mediante 

válvula de comando manual
• Escova motorizada sob a cabeça de colheita para limpeza do tapete.

PREÇO SUPLEMENTAR: 6 651,00 € 

CODIGO: LTG-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “ALFACE” para a colheita de varios 
tipos de alfaces.

• Sistema de corte de lamina simples oscilante, hidráulico
• Tapete de recolha modelo Ortomec em poliuretano com

unhas de borracha, certificado para alimentos.
• Pé suporte sobre a lâmina de corte com ajuste hidráulico

• Controle de altura de corte através de sistema de sensores proporcionais
• Regulação de velocidade da lamina de corte mediante válvula hidráulica
• Regulação de velocidade do tapete transportador desde o posto de condução mediante 

válvula de comando manual
• Escova motorizada sob a cabeça de colheita para limpeza do tapete.

PREÇO SUPLEMENTAR: 13 301,00 € 

CÓDIGO: ARM-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “AROMÁTICA” para a colheita de 
ervas aromáticas (alecrim, salva, etc...).

• Sistema de corte alternativo de dupla lamina, hidráulico
• Moinho 
• Controle de altura de corte através de sistema de sensores 

proporcionais
• Regulação de velocidade do tapete transportador desde o 

posto de condução mediante válvula de comando manual

• Chassis da cabeça de colheita em aço inoxidavél
• Limpeza do tapete de recolha com rascador e contentor para os residuos
• Tapete transportador rugoso, certificado para alimentos

PREÇO SUPLEMENTAR: 5 361,00 € 

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.                               01/02/2019
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OPCIONAIS COD. PREÇO

NPP-001

Sistema de limpeza do colhido com tapete 
transportador auxiliar a aplicar a uma 
determinada distancia do tapete principal de 
colheita. O vazio entre os dois tapetes age como
seleccionador do produto eliminando as folhas 
não inteiras e eventuais corpos estranhos de 
pequenas dimensões.

Os dois eventuais operadores postos 
lateralmente aos tapetes podem inspeccionar 
visualmente a colheita e remover eventuais 
folhas amarelas.
- Comprimento do tapete: de 130 a 180 cm 
- Largura do tapete: 45 cm
- Velocidade do tapete regulável com inverter 

6 651,00 €

CWR - 001 Rede pára vento sobre o tapete de recolha 426,00 €

LLF - 001 Instalação de luzes LED com 2 faróis 426,00 €

LLF - 002 Farol adicional (cada) 107,00 €

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

413,00 €

TBR - 002 Tapete rugoso anti-derrapante   466,00 €

NBL - 001

Tapete para descarga lateral do produto em 
contentores situados num reboque colocado ao 
lado da recoletora Ortomec 
Chassis do tapete em aço inoxidável 
Tapete transportador constituído por:
- A primeira parte é constituída por uma estru- 
  tura plana fixada ao chassis da máquina .
- A segunda parte é contituida de uma uníca
  estrutura móvel regulável em altura gaças a 
  um pistão hidrálico com um tapete transpor-
  tador liso, certificado para alimentos, movi-
  mentado por motor hidráulico e com regulação
  da velocidade por válvula   

10641,00 €

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.                               01/02/2019
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ORTOMEC

RECOLHEDORA
AUTOMOTRIZ

SÉRIE 

7400 electro
• Recolectora auto-motriz de rastos em versão compacta
• Alimentação com baterias eléctricas de 24 V – 240 Ah cada uma, montadas sobre um carro 

deslizante para melhor extração.
• Enchimento de água das baterias centralizado.
• Tracção por 2 motores de 48 V trifásicos, de nova geração (sem escovas)
• Carregador de baterias montado na máquina alimentado a 220 V.
• Instalação eléctrica colocada numa única caixa metálica de fecho hermético.
• Sistema de auto-diagnostico para a instalação eléctrica no posto de condução.    
• Rastos em borracha com bitola variável de 115 a 195 cm 
• Dimensões dos rastos : largura 20 cm , comprimento 180 cm
• Largura de corte : de 130 a 180 cm 
• Chassis da máquina pintado
• Plataforma posterior de 1,50 cm com capacidade máxima de carga de 400 Kg retráctil a 90º 
• Peso total da máquina 1500 Kg
• Altura livre ao solo 25 cm
• Velocidade 0 a 4 Km/h com variação gradual 
• Condução e avanço através de volante, avanço graduado através de alavanca eléctrica.
• Sistema de paragem momentânea da marcha com recuperação á mesma velocidade

CÓDIGO LARGURA DE 
RECOLHA

PREÇO

7400-130 130 69 198,00 €

7400-140 140 69 544,00 €

7400-150 150 69 890,00 €

7400-160 160 70 235,00 €

7400-170 170 70 581,00 €

7400-180 180 71 858,00 €

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.                               01/02/2019
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CÓDIGO: FGL-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “FOLHA” para a colheita de 
hortaliças em folha (rucula, espinafres etc...)

• Sistema de corte em aço inoxidável :
• Arcos de corte inox disponíveis

◦ Tipo A com altura útil de 21 cm e 2 polias
◦ Tipo B com altura útil de 31 cm e 2 polias

• Chassis do tapete transportador em aço inoxidável
• Sistema de corte através de faca de fita 
• Controle da altura de corte através de sistema ORTOMEC de sensores proporcionais 

controlados por placa PLC.
• “Balance system” Altura de corte variável em fase de trabalho á direita ou á esquerda da 

coluna do posto de condução com único comando gradual e retorno á mesma posição.
• Tapete transportador de velocidade regulável.
• Tapete transportador certificado para alimentos.
• Limpeza do tapete de recolha com raspador e contentor para os resíduos .

PREÇO: (Ver tabela de preços em cima)

CODIGO: HBX-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “HERBEX” para a colheita de 
valeriana

• Sistema de corte de lamina simples oscilante, hidráulico
• Tapete de recolha modelo Ortomec em poliuretano com

unhas de borracha, certificado para alimentos.
• Pé suporte sobre a lâmina de corte com ajuste hidráulico

• Controle da altura de corte através de sistema ORTOMEC de sensores proporcionais 
controlados por placa PLC.

• “Balance system” Altura de corte variável em fase de trabalho á direita ou á esquerda da 
coluna do posto de condução com único comando gradual e retorno á mesma posição.

• Tapete transportador de velocidade regulável.
• Tapete transportador certificado para alimentos.
• Limpeza do tapete de recolha com raspador e contentor para os resíduos .

PREÇO SUPLEMENTAR: 6 651,00 €

CODIGO: LTG-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “ALFACE” para a colheita de varios 
tipos de alfaces.

• Sistema de corte de lamina simples oscilante, hidráulico
• Tapete de recolha modelo Ortomec em poliuretano com

unhas de borracha, certificado para alimentos.
• Controle da altura de corte através de sistema ORTOMEC de

sensores proporcionais controlados por placa PLC.

• “Balance system” Altura de corte variável em fase de trabalho á direita ou á esquerda da 
coluna do posto de condução com único comando gradual e retorno á mesma posição.

• Tapete transportador de velocidade regulável.
• Tapete transportador certificado para alimentos.
• Chassis porta tapete em aço inoxidavel

PREÇO SUPLEMENTAR: 13 301,00 € 

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.                               01/02/2019
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CODIGO: ARM-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “AROMATICA” para a colheita de 
ervas aromáticas (alecrim, salva, etc...).

• Sistema de corte alternativo de dupla lamina, hidráulico
• Moinho 
• Controle da altura de corte através de sistema ORTOMEC de

sensores proporcionais controlados por placa PLC.
• “Balance system” Altura de corte variável em fase de 

trabalho á direita ou á esquerda da coluna do posto de 
condução com único comando gradual e retorno á mesma 
posição.

• Tapete transportador de velocidade regulável.
• Limpeza do tapete de recolha com rascador e contentor para os residuos
• Tapete transportador certificado para alimentos.
• Chassis porta tapete em aço inoxidavel

PREÇO SUPLEMENTAR: 5 361,00 € 

OPCIONAIS COD. PREÇO

NPP-001 Sistema de limpeza do colhido com tapete transportador 
auxiliar a aplicar a uma determinada distância do tapete 
principal de colheita. O vazio entre os dois tapetes age 
como seleccionador do produto eliminando as folhas não 
inteiras e eventuais corpos estranhos de pequenas 
dimensões.Os dois eventuais operadores postos 
lateralmente aos tapetes podem inspeccionar visualmente a
colheita e remover eventuais folhas amarelas. Comprimento
do tapete: de 130 a 180 cm. Largura do tapete: 45 cm.  
Velocidade do tapete regulável com inverter

6 651,00 €

CWR - 001 Rede pára vento sobre o tapete de recolha 426,00 €

LLF - 001 Instalação de luzes LED com 2 faróis 426,00 €

LLF - 002 Farol adicional (cada) 107,00 €

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

413,00 €

TBR - 002 Tapete rugoso anti-derrapante   466,00 €

ASS - 001
Sistema de condução automática por 
ultrassons 

4 656,00 €

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.                               01/02/2019
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ORTOMEC

RECOLHEDORA AUTOMOTRIZ
de rastos

SÉRIE 9000
• Grande recoletora auto-motriz sobre rastos
• Carro de rastos sobre rolos fixos (ou basculantes em opcional)

- Rastos em aço , largura 20 , 25 ou 30 cm , comprimento 270 cm 
- Rastos em borracha , largura 30 cm , comprimento 270 cm

• Bitola fixa posicionavel de mínimo 145 a máximo 210 cm (1)
• Moto-redutor dos rastos de dupla velocidade
• Motor diesel DEUTZ de 55 Kw (74 HP). 
• Condução e avanço através de joy stick (2)
• Plano de trabalho/carga com as dimensões de 300 , 350 , 400 , 450 cm x 420-470 cm com as 

plataformas abertas (3) 
• Largura das plataformas laterais 100 ou 125 cm 
• Plataformas laterais com movimentos hidráulicos de abertura e fecho
• Velocidade de trabalho de 0 a 6 Km/h com variação gradual
• Chassis da máquina zincado a quente (4)
• Reservatório de óleo hidráulico e cárter do motor em aço inox
• Sistema de paragem momentânea da marcha de trabalho com recuperação á mesma 

velocidade 
• Tomada hidráulica suplementar para serviços auxiliares.
• Distância livre ao solo 32 cm   
• Peso total da máquina de 3500 a 4500 Kg

1 2 3 4

5 6 7 8

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.                               01/02/2019
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CÓDIGO LARGURA DE 
RECOLHA

PREÇO

9000 -130 130 106 956,00 €

9000 -140 140 107 301,00 €

9000 -150 150 107 647,00 €

9000 -160 160 107 993,00 €

9000 -170 170 108 339,00 €

9000 -180 180 108 685,00 €

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.                               01/02/2019
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VERSÕES SÉRIE 9000

CÓDIGO: FGL-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “FOLHA” para a colheita de 
hortaliças em folha (rucula, espinafres etc...)

• Arcos de corte inox disponíveis
◦ Tipo A com altura útil de 21 cm e 2 polias
◦ Tipo B com altura útil de 31 cm e 2 polias
◦ Tipo C com altura útil de 45 cm e 4 polias

• Sistema de corte através de faca de fita
• Chassis do tapete de recolha em aço inox (5)

• Controle de altura de corte desde o posto de condução e através de rolo único com rotação 
hidráulica / livre com regulação de velocidade (7)

• Regulação da velocidade da fita de corte mediante válvula hidráulica
• Movimento hidráulico no tapete transportador 
• Regulação da velocidade do tapete transportador desde o posto de condução através de 

válvula de comando manual
• Sistema de limpeza do tapete transportador com recolha de resíduos (8)
• Tapete transportador certificado para alimentos

PREÇO: (Ver tabela de preços em cima)

CÓDIGO: HBX-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “HERBEX” para a colheita de 
valeriana

• Sistema de corte de lamina simples oscilante, hidráulico
• Tapete de recolha modelo Ortomec em poliuretano com

unhas de borracha, certificado para alimentos.
• Pé suporte sobre a lâmina de corte com ajuste hidráulico
• lubrificação do arco de corte com instalação centralizada.
• Controle da altura de corte através de sistema de sensores 

electrónicos

• Movimento hidráulico no tapete transportador 
• Regulação da velocidade da fita de corte mediante válvula hidráulica
• Regulação da velocidade do tapete transportador desde o posto de condução através de 

válvula de comando manual
• Tapete transportador certificado para alimentos
• Chassis do tapete de recolha em aço inox (5)

PREÇO SUPLEMENTAR: 6 651,00 € 

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.                               01/02/2019
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CÓDIGO: LTG-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “ALFACE” para a colheita de varios 
tipos de alfaces.

• Sistema de corte de lamina simples oscilante, hidráulico
• Tapete de recolha modelo Ortomec em poliuretano com

unhas de borracha, certificado para alimentos.
• Lubrificação do arco de corte com instalação centralizada.
• Controle da altura de corte através de sistema de sensores 

electrónicos

• Tapete transportador hidráulico de velocidade regulável, através de valvula.
• Tapete transportador certificado para alimentos.
• Chassis porta tapete em aço inoxidavel.(5) 

PREÇO SUPLEMENTAR: 13 301,00 € 

CÓDIGO: ARM-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “AROMÁTICA” para a colheita de 
ervas aromáticas (alecrim, salva, etc...).

• Sistema de corte alternativo de dupla lamina, hidráulico
• Moinho 
• Controle da altura de corte através de sistema de sensores 

electrónicos

• Tapete transportador com movimento hidráulico de velocidade regulável.
• Limpeza do tapete de recolha com recolha de residuos.(8) 
• Tapete transportador rugoso, certificado para alimentos
• Chassis porta tapete em aço inoxidavel.(5)

PREÇO SUPLEMENTAR: 5 361,00 € 

CODIGO: GRL-001

DESCRIÇÃO: Kit “GREEN LINE” para a colheita ordenada 
hortaliças em follhas (salsa, etc...).

• Pontas de tombamento (dois pares para duas linhas);
• Pontas frontais para abertura do produto;
• Condução automática da máquina.

PREÇO SUPLEMENTAR: 9 138,00 € (por cada 2 filas) 
PREÇO SUPLEMENTAR: 1 384,00 € (por cada fila extra) 

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.                               01/02/2019
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OPCIONAIS COD. PREÇO

NPP-001

Sistema de limpeza do colhido com tapete 
transportador auxiliar a aplicar a uma 
determinada distancia do tapete principal de 
colheita. O vazio entre os dois tapetes age 
como seleccionador do produto eliminando as 
folhas não inteiras e eventuais corpos 
estranhos de pequenas dimensões.

Os dois eventuais operadores postos 
lateralmente aos tapetes podem inspeccionar 
visualmente a colheita e remover eventuais 
folhas amarelas.
- Comprimento do tapete: de 130 a 180 cm 
- Largura do tapete: 45 cm
- Velocidade do tapete regulável com inverter 

6 651,00 €

SEL -150
Mesa sacudidora para Baby Liaf, rúcula, 
espinafres, etc...
Mod. SELECTA

12 147,00 €

SEL -170 12 453,00 €

Plàstico
TS-150-B
TS-170-B

Mesa sacudidora com tapete modular para 
baby leaf , rúcula e espinafres – com 2 
sacudidores e senfim 
Mod. TS  

18 532,00 €
18 811,00 €

Inoxidavel
TS-150-B
TS-170-B

19 716,00 €
20 061,00 €

Plàstico
TS-150-C
TS-170-C

Mesa sacudidora com tapete modular para 
baby leaf , rúcula e espinafres – com 4 
sacudidores e 2 senfins 
Mod. TS   

26 832,00 €
27 523,00 €

Inoxidavel
TS-150-C
TS-170-C

28 215,00 €
29 053,00 €

ASS - 001
Sistema de condução automática por 
ultrassons 

4 65600 €

SSE - 002
Sistema de regulação automática da altura de 
corte através de sensores electro-hidráulicos  

2 767,00 €

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.                               01/02/2019
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OPCIONAIS COD. PREÇO

ADS - 001

Sistema de soprador de ar na parte frontal da 
máquina . Útil para afastar insetos , pó e corpos
estranhos antes do corte das hortaliças.
Sistema constituído por:
- Ventilador com motor hidráulico
- Estrutura do transportador de ar em aço inox  
- Tubos em PVC para condução do ar
- Difusor de ar em aço inox posicionado sobre o
  arco de corte , com possibilidade de regulação
  do furo de saída de ar

5 321,00 €

ADS - 002

Sistema de sopro de ar entre a cabeça de 
recolha da maquina e um eventual opcional 
secundário. Útil para afugentar insetos, pó e 
corpos estranhos antes de cortar as hortaliças.
Sistema constituído por: 

• Ventilador com motor hidráulico 
• Estrutura em aço inox 
• Tubos em PVC para condução do ar
• Difusor do ar em aço inoxidável 

posicionado sob o tapete de recolha.

5 321,00 €

RBS - 001
Sistema de rolos basculantes para o carro de 
rastos

2 913,00 €

CRR - 001
Distancia entre rastos regulável manualmente 
em + - 10 cm da medida escolhida no pedido á 
fabrica.

2 501,00 €

WSS - 001

Sistema para molhar continuamente o produto 
cortado em fase de recolha.
Sistema constituído por:
- Reservatório para água com 200 Lts de
  capacidade
- Bomba eléctrica de 12 V 
- Filtro de protecção á bomba
- Regulador de pressão
- Manómetro 
- Bicos para a saída da água
Todo o sistema é facilmente modificável 
segundo as exigências de cada cliente

6 864,00 €

CPF - 003
Sombreiro com altura fixa com laterais de 
abertura/fecho manual. 

4 656,00 €

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.                               01/02/2019
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OPCIONAIS COD. PREÇO

CPF - 001
Sombreiro com altura fixa com laterais de 
abertura/fecho hidráulica. 

5 959,00 €

PRO - 001 Sistema de protecção para vento Consultar

CWR - 001 Rede pára vento sobre o tapete de recolha   426,00 €

FLS - 001 Sistema de elevação de paletes 5 401,00 €

LLF - 001 Instalação de luzes LED com 2 faróis 426,00 €

LLF - 002 Farol adicional (cada) 107,00 €

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

413,00 €

TBR-004 Tapete rugoso anti-derrapante   466,00 €

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.                               01/02/2019
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OPCIONAIS COD. PREÇO

Podem se fornecidos vários acessórios 
para a movimentação do produto e das 
caixas em base aos pedidos dos clientes  

Consultar

NB - 001

Tapete para o transporte e descarga 
lateral do produto 
Chassis tapete em aço inox e chassis 
porta tapete pintado
Tapete transportador composto de 2 
partes
1 - Primeira parte constituída por estrutura 
plana fixada ao chassis da máquina , com 
um tapete liso , certificado para alimentos 
e movimentado através de motor 
hidráulico 
2 - Segunda parte constituída por estrutura
móvel regulável em altura através de 
cilindro hidráulico com comando por 
alavanca , tapete transportador com 
travessas , certificado para alimentos , 
movimentado através de motor hidráulico 
e com regulação de velocidade através de 
válvula.

10 641,00 €

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.                               01/02/2019
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ORTOMEC

RECOLHEDORA
AUTOMOTRIZ

de rastos

SÉRIE 9200
• Carro de rastos sobre rolos basculantes:

- Rastos em aço , largura 25 ou 30 cm , comprimento 365 cm 
• Tensores dos rastos adaptável : a tensão dos rastos varia segundo as necessidades.
• Bitola fixa posicionavel de mínimo 145 a máximo 210 cm (1)
• Moto-redutor dos rastos de dupla velocidade
• Motor diesel Kohler KDI2504 TCR de 55 kW (74 HP) , certificado CARB. 
• Condução através de volante, avanço hidrostático gradual através de alavanca electrónica (2)
• Plataforma de trabalho/carga com as dimensões de 400, 450, 500 cm x 420, 470 cm com as 

plataformas abertas (3) 
• Largura das plataformas laterais 100 ou 125 cm 
• Plataformas laterais com movimentos hidráulicos de abertura e fecho com comando esterno.
• Velocidade de trabalho de 0 a 6 Km/h com variação gradual
• Chassis da máquina zincado a quente (4)
• Reservatório de óleo hidráulico e cárter do motor em aço inox
• Painel de comando em aço inox com cobertura de protecção para permitir a lavagem.
• Comando remoto para a carga e descarga da máquina de um meio de transporte.(6)
• Sistema de paragem momentânea da marcha de trabalho com recuperação á mesma 

velocidade
• 3 tomadas hidráulicas para engate de eventuais acessórios
• Distância livre ao solo 36 cm   
• Peso total da máquina de 4500 a 5500 Kg

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.                               01/02/2019
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CÓDIGO LARGURA DE 
RECOLHA

PREÇO

9200 -130 130 131 815,00 €

9200 -140 140 132 161,00 €

9200 -150 150 132 506,00 €

9200 -160 160 132 852,00 €

9200 -170 170 133 198,00 €

9200 -180 180 133 544,00 €

VERSÕES SÉRIE 9200

CÓDIGO: FGL-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “FOLHA” para a 
colheita de hortaliças em folha (rucula, espinafres 
etc...)

• Arcos de corte inox disponíveis
◦ Tipo A com altura útil de 21 cm e 2 polias
◦ Tipo B com altura útil de 31 cm e 2 polias
◦ Tipo C com altura útil de 45 cm e 4 polias

• Chassis do tapete de recolha em aço inox (5)

• Sistema de corte através de faca de fita
• Controle de altura de corte desde o posto de condução e através de rolo único com rotação 

hidráulica / livre com regulação de velocidade (7)
• Regulação da velocidade da fita de corte mediante válvula hidráulica
• Tapete de recolha com movimentação hidráulica e velocidade regulável do posto de 

condução
• Sistema de limpeza do tapete transportador com recolha de resíduos (8)
• Tapete transportador certificado para alimentos

PREÇO: (Ver tabela de preços em cima)

CÓDIGO: HBX-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “HERBEX” para a colheita de 
valeriana

• Sistema de corte de lamina simples oscilante, hidráulico
• Tapete de recolha modelo Ortomec em poliuretano com

unhas de borracha, certificado para alimentos.
• Pé suporte sobre a lâmina de corte com ajuste hidráulico
• Lubrificação do arco de corte com instalação centralizada.
• Controle da altura de corte através de sistema de sensores 

electrónicos

• Chassis do tapete de recolha em aço inox (5)
• Regulação da velocidade da fita de corte mediante válvula hidráulica
• Tapete de recolha com movimentação hidráulica e velocidade regulável do posto de 

condução
• Sistema de limpeza do tapete transportador com escovas
• Tapete transportador certificado para alimentos

PREÇO SUPLEMENTAR: 6 651,00 € 

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.                               01/02/2019
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CÓDIGO: LTG-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “ALFACE” para a colheita de varios 
tipos de alfaces.

• Sistema de corte de lamina simples oscilante, hidráulico
• Tapete de recolha modelo Ortomec em poliuretano com

unhas de borracha, certificado para alimentos.
• Lubrificação do arco de corte com instalação centralizada.
• Controle da altura de corte através de sistema de sensores 

electrónicos

• Chassis porta tapete em aço inoxidavel.(5)
• Regulação da velocidade da fita de corte mediante válvula hidráulica
• Sistema de limpeza do tapete transportador com escovas
• Tapete transportador hidráulico de velocidade regulável, através de valvula.
• Tapete transportador certificado para alimentos. 

PREÇO SUPLEMENTAR: 13 301,00 € 

CÓDIGO: ARM-001

DESCRIÇÃO: Maquina versão “AROMÁTICA” para a colheita de 
ervas aromáticas (alecrim, salva, etc...).

• Sistema de corte alternativo de dupla lamina, hidráulico
• Moinho 
• Chassis porta tapete em aço inoxidavel.(5)
• Controle da altura de corte através de sistema de sensores 

electrónicos

• Tapete transportador com movimento hidráulico de velocidade regulável.
• Limpeza do tapete de recolha com recolha de residuos e descarga rápida.
• Tapete transportador rugoso, certificado para alimentos

PREÇO SUPLEMENTAR: 5 361,00 € 

CÓDIGO: GRL-001

DESCRIÇÃO: Kit “GREEN LINE” para a colheita ordenada 
hortaliças em follhas (salsa, etc...).

• Pontas de tombamento (dois pares para duas linhas);
• Pontas frontais para abertura do produto;
• Condução automática da máquina.

PREÇO SUPLEMENTAR: 9 138,00 € (por cada 2 filas) 
PREÇO SUPLEMENTAR: 1 384,00 € (por cada fila extra) 

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.                               01/02/2019
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OPCIONAIS COD. PREÇO

NPP-001

Sistema de limpeza do colhido com tapete 
transportador auxiliar a aplicar a uma 
determinada distancia do tapete principal de 
colheita. O vazio entre os dois tapetes age 
como seleccionador do produto eliminando as 
folhas não inteiras e eventuais corpos 
estranhos de pequenas dimensões.

Os dois eventuais operadores postos 
lateralmente aos tapetes podem inspeccionar 
visualmente a colheita e remover eventuais 
folhas amarelas.
- Comprimento do tapete: de 130 a 180 cm 
- Largura do tapete: 45 cm
- Velocidade do tapete regulável com inverter 

6 651,00 €

SEL -150
Mesa sacudidora para Baby Liaf, rúcula, 
espinafres, etc...
Mod. SELECTA

12 174,00 €

SEL -170 12 453,00 €

Plàstico
TS-150-B
TS-170-B

Mesa sacudidora com tapete modular para 
baby leaf , rúcula e espinafres – com 2 
sacudidores e senfim 
Mod. TS  

18 532,00 €
18 811,00 €

Inoxidavel
TS-150-B
TS-170-B

19 716,00 €
20 061,00 €

Plàstico
TS-150-C
TS-170-C

Mesa sacudidora com tapete modular para 
baby leaf , rúcula e espinafres – com 4 
sacudidores e 2 senfins 
Mod. TS   

26 832,00 €
27 523,00 €

Inoxidavel
TS-150-C
TS-170-C

28 215,00 €
29 053,00 €

ASS - 001
Sistema de condução automática por 
ultrassons 

4 656,00 €

SSE - 002
Sistema de regulação automática da altura de 
corte através de sensores electro-hidráulicos  

2 767,00 €

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.                               01/02/2019
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OPCIONAIS COD. PREÇO

ADS - 001

Sistema de soprador de ar na parte frontal da 
máquina . Útil para afastar insetos , pó e corpos
estranhos antes do corte das hortaliças.
Sistema constituído por:
- Ventilador com motor hidráulico
- Estrutura do transportador de ar em aço inox  
- Tubos em PVC para condução do ar
- Difusor de ar em aço inox posicionado sobre o
  arco de corte , com possibilidade de regulação
  do furo de saída de ar

5 321,00 €

ADS - 002

Sistema de sopro de ar entre a cabeça de 
recolha da maquina e um eventual opcional 
secundário. Útil para afugentar insetos, pó e 
corpos estranhos antes de cortar as hortaliças.
Sistema constituído por: 

• Ventilador com motor hidráulico 
• Estrutura em aço inox 
• Tubos em PVC para condução do ar
• Difusor do ar em aço inoxidável 

posicionado sob o tapete de recolha.

5 321,00 €

CRR - 001
Distancia entre rastos regulável manualmente 
em + - 10 cm da medida escolhida no pedido á 
fabrica.

2 501,00 €

WSS - 001

Sistema para molhar continuamente o produto 
cortado em fase de recolha.
Sistema constituído por:
- Reservatório para água com 200 Lts de
  capacidade
- Bomba eléctrica de 12 V 
- Filtro de protecção á bomba
- Regulador de pressão
- Manómetro 
- Bicos para a saída da água
Todo o sistema é facilmente modificável 
segundo as exigências de cada cliente

6 864,00 €

CPF - 003
Sombreiro com altura fixa com laterais de 
abertura/fecho manual. 

4 656,00 €

CPF - 001
Sombreiro com altura fixa com laterais de 
abertura/fecho hidráulica. 

5 959,00 €

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.                               01/02/2019
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PRO - 001 Sistema de protecção para vento Consultar

CWR - 001 Rede pára vento sobre o tapete de recolha   426,00 €

FLS - 001 Sistema de elevação de paletes 5 401,00 €

LLF - 001
Instalação de luzes LED com 2 faróis 426,00 €

LLF - 002 Farol adicional (cada) 107,00 €

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

413,00 €

TBR-004 Tapete rugoso anti-derrapante   466,00 €

GPS - 001 Modulo GPS para controle e assistência remoto 2 395,00 €

NB - 001

Tapete para o transporte e descarga lateral do 
produto 
Chassis tapete em aço inox e chassis porta 
tapete pintado
Tapete transportador composto de 2 partes
1ª - Constituída por estrutura plana fixada ao 
chassis da máquina , com um tapete liso , 
certificado para alimentos e movimentado 
através de motor hidráulico 
2ª - Constituída por estrutura móvel regulável 
em altura através de cilindro hidráulico com 
comando por alavanca , tapete transportador 
com travessas , certificado para alimentos , 
movimentado através de motor hidráulico e com
regulação de velocidade através de válvula.

10 641,00 €

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.                               01/02/2019
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