
ORTOMEC 

RECOLHEDORA REBOCÁVEL

SÉRIE 2000

Baby Leaf Rúcula Espinafres Acelga de corte

CÓDIGO LARGURA DE
RECOLHA

LARGURA DO
CHASSIS

PREÇO

2000 -120 120 167 16 979,00 €
2000 -130 130 167 17 298,00 €
2000 -140 140 187 17 617,00 €
2000 -150 150 187 17 937,00 €
2000 -160 160 217 18 216,00 €
2000 -170 170 217 18 562,00 €
2000 -180 180 217 18 881,00 €

OPCIONAIS COD. PREÇO

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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• Atrelagem aos 3 pontos
• Potência mínima do tractor 18 KW
• Sistema de corte através de faca de fita
• Arcos de corte disponíveis – Tipo A com altura útil de 21 cm – Tipo B com altura útil de 31 cm

(A) – Rodas reguláveis em largura e altura – 16 x 6,50 – 8
Peso – 400 Kg aproximadamente 
Chassis do tapete em aço inoxidável
(B) – Plataforma posterior retráctil a 90º – Comprimento 800 mm 
(C) – Plano porta caixas superior rígido 
(D) – Instalação hidráulica independente PTO 540 rpm com reservatório
(E) – Regulação de altura da fita de corte com comando hidráulico mediante rolo individual inox
(F) – Regulação de velocidade da fita de corte mediante válvula com comando manual 
(G) – Regulação de altura da fita de corte com duplo comando , um na máquina e outro no tractor
(H) – Tapete transportador com movimento hidráulico e regulação de velocidade mediante válvula
Tapete transportador certificado para alimentos

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 REBOCÁVEL

SÉRIE 4000

Baby Leaf Rúcula Espinafres Salsa Acelga de corte

CÓDIGO LARGURA DE
RECOLHA

LARGURA DO
CHASSIS

PREÇO

4000 -120 120 175 30 123,00 €
4000 -130 130 175 30 443,00 €
4000 -140 140 187 30 762,00 €
4000 -150 150 187 31 081,00 €
4000 -160 160 202 31 400,00 €
4000 -170 170 220 31 720,00 €
4000 -180 180 220 32 039,00 €

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

5



• Atrelagem aos 3 pontos
• Potência mínima do tractor 35 KW
• Sistema de corte através de faca de fita
• Bitola das rodas variável
• Arcos de corte disponíveis – Tipo A com altura útil de 21 cm 

                                           – Tipo B com altura útil de 31 cm

(A) – Chassis da máquina zincado a quente 
      – Chassis do tapete em aço inoxidável
      – Dimensões da máquina com a plataforma aberta , comprimento 330 cm , altura 144 cm
      – Plataforma posterior retráctil a 90º – Comprimento 100 cm
(B) – Plataformas porta caixas laterais retracteis a 90º 
(C) – Plano porta caixas superior em alumínio 
      – Peso total da máquina 750 Kg  
(D) – Altura livre ao solo 27 cm 
      – Medidas das rodas

(1) 6,50 – 16 (altura 76 cm – largura 16 cm)
(2) 10,0/75 – 15,3 (altura 75 cm – largura 23 cm)

(E) – Instalação hidráulica independente PTO 540 rpm com reservatório
(F) – Regulação de velocidade da fita de corte mediante válvula com comando manual 
(G) –Tapete transportador com movimento hidráulico e regulação de velocidade mediante válvula
      – Escova rotativa para limpeza do tapete montada na parte inferior  
(H) – Tapete transportador certificado para alimentos

    – Regulação de altura da fita de corte com comando
       hidráulico mediante rolo individual de rotação 
       hidráulica / livre com regulação de velocidades

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

SPP - 001 Sensores porporcionais geridos pela placa PLC 5 321,00 €

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

SEL – 170

Descrição – Mesa sacudidora para limpeza de 
Baby Liaf, rúcula, espinafres, etc... (**)
Mod. SELECTA

12 174,00 €

12 453,00 €

Plástico
TS-150-A
TS-170-A Mesa sacudidora com tapete modular para  

Baby Liaf, rúcula, espinafres, etc... (**) 
Mod. TS

14 525,00 €
14 804,00 €

Inox
TS-150-A
TS-170-A

15 562,00 €
15 908,00 €

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

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

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

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

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

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

413,00 €

NB - 001

Tapete para o transporte e descarga lateral do 
produto recolhido em contentores situados 
sobre um reboque colocado ao lado do 
recolectora Ortomec.(**)

Chassis do tapete em aço inox e chassis porta 
tapete pintado
Tapete transportador composto de 2 partes
1 - A primeira parte é constituída por uma 
estrutura plana fixada ao chassis da máquina , 
com um tapete transportador liso , certificado 
para alimentos e movimentado através de 
motor hidráulico 
2 - A segunda parte é constituída por única 
estrutura móvel regulável em altura através de 
um pistão 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. 

10 974,00 €

(**) A mesa sacudidora e o tapete lateral só se podem aplicar se a máquina for 
fabricada com um chassis reforçado e equipada com engates hidráulicos auxiliares.

2 554,00 €

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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