PANDA 30 MB SELF
Versão automotora com 3 rodas, com motor a gasolina

PANDA 30 MB SELF

Nova geração com motor a gasolina, Briggs & Stratton. Máquina compacta , potente, manobrável e segura.
Simplicidade no uso e no serviço. Adequado para ambientes com espaços e passagens reduzidos.
Moagem e mistura perfeita e homogênea, preparando uma ração Unifeed de alta qualidade.

Equipamento standard
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Motor a gasolina Briggs & Stratton com sistema de refrigeração a ar
2 senfins cortadores e misturadores em aço de alta resistência
Descarga direta lateral, direita
Predisposição para descarga lateral esquerda
Transmissão com tensores automáticos
Facas em estrela, giratórias
Contra-facas dentadas, desmontáveis e registráveis
Tremonha posterior para carga de produtos farinados
Translação hidrostática por meio de motor redutor sobre roda direcional
Travão de estacionamento e assistência de alavanca no eixo principal
Velocidade standard 6 km/h
Comando de avanço por meio de joystick
Serviços auxiliares por meio de distribuidores hidráulicos
Plataforma de condução

Sistema de pesagem
> Sistema de pesagem a pedido
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PANDA 30 MB SELF Versão automotora com 3 rodas, com motor a gasolina Serie: 400

PANDA 30 MB SELF

400/30

Capacidade

MC

3

Senfins

NR

2

Facas

NR

68

Peso em vazio Kg

KG

2200

Motor a gasolina

kW

23
Stage 5

Roda anterior

DM

195/55 R10,0

Roda posterior

DM

200/60 R14,5

Raio de viragem

MM

4000

Pendente max. em vazio

PE

23

Pendente max. a plena carga

PE

15

Comprimento

MM

3800

Altura

MM

1800

Largura

MM

1625

Largura externa às rodas

MM

1430

Altura de descarga

MM

240

Preço

Euro

29 160

A capacidade expressa em m³ refere-se a produtos com peso especifico 350 Kg/m³. A largura entende-se com descarga fechada.
Direita e esquerda referen-se á maquina no sentido de marcha.
Descrições, dados e ilustrações são indicativas.
A SEKO no seu esforço de melhorar sempre os seus produtos, reserva-se de fazer actualizações em qualquer momento e sem qualquer obrigação de pré aviso.
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Acessórios PANDA 30 MB SELF

Versão automotora com 3 rodas, com motor a gasolina

400
Sistemas de descarga & distribuição

Dupla descarga lateral direta (sem tapete)

695

Tapetes de correntes

650 x 600 mm (LxC)

1 245

650 x 800 mm (LxC)

1 389

650 x 1000 mm (LxC)

1 485

650 x 1200 mm (LxC)

1 712

Regulador da velocidade de descarga

419

Tela de borracha de contenção do produto

240

Elevação mecânica para tapetes comprimento max. 1000 mm

228

Elevação hidráulica

982

Corrente inox para tapete 900 x 600 mm (LxC)

862

Alongamento da corrente inox cada 200 mm

264

Barra magnética aplicada no sistema de descarga

Barra magnética Hi Power

2 107

Reservatório de corte e mistura + Senfins

Kit de facas com tungstênio de elevada resistência (no lugar das standard)

1 605

Reforço do fundo em aço Hardox

1 581

Revestimento da parte inferior do reservatório em aço inox Aisi 304,
com a espessura de 3 mm por 1m de altura (excluindo o suporte das contra facas)

4 861

Expirais dos senfins em aço inox Aisi 304

6 082

Expirais dos senfins em aço hardox anti-desgaste

3 292

Senfins com parte central em aço hardox anti-desgaste

3 424

Transmissão

Instalação eléctrica de lubrificação das correntes

599

Conforto e seguranças

Sistema de aquecimento para partida do motor a baixas temperaturas
Sistema de pesagem

2
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3 376
VER INDICE "SISTEMA DE PESAGEM"

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Acessórios PANDA 30 MB SELF

Versão automotora com 3 rodas, com motor a gasolina

400

Sistema de pesagem completo com balança SEKOTRONIC SK 400

3 771

Manutenção

Kit para mudança de facas comporto por:
carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave manual de roquete,
manivela para a rotação manual do senfim

443

Kit para mudança de facas comporto por:
carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave pneumática, manivela para
a rotação manual do senfim

503

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.
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SAMURAI 7 3W SELF
Versão de 3 rodas automotora com plataforma motriz

SAMURAI 7 3W SELF 450/110

Equipaggiamento standard
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Motor diesel STAGE 5 com sistema de refrigeração e radiador anti-atascamento
2 senfins cortadores e misturadores em aço de alta resistência
Descarga lateral esquerda com tapete de correntes 900x800 mm (LxC)
Predisposição para segunda descarga
Correntes de transmissão com tensores automático
Facas de corte em estrela, giratórias
Contra facas dentadas desmontáveis e registráveis
Tremonha posterior para produtos farinados
Translação hidrostática por motor de engrenagem na roda dianteira
Grupo de direção hidráulica servo assistido para um raio de viragem reduzido
Eixo posterior livre
Travão de estacionamento e auxiliar de alavanca na roda de tração
Transmissão de senfins com comando hidráulico, com inversor de segurança manual
Sistema de controle geral Can Bus
Velocidade max 6 km/h
Comando de avanço por meio de joystick
Serviços auxiliares por meio de distribuidores hidráulicos
Plataforma de condução
Escada de inspeção
Balança Sekotronic SK6000 a 200 receitas/100 ingredientes
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SAMURAI 7 3W SELF Versão de 3 rodas automotora com plataforma motriz Serie: 450

SAMURAI 7 3W SELF

450/70

450/90

450/110

Capacidade

MC

7

9

11

Senfins

NR

2

2

2

Facas

NR

100

120

136

Peso em vazio

KG

5900

6200

6500

Motor

kW

55
Stage 5

55
Stage 5

55
Stage 5

Rodas anteriores

DM

285/70 R19,5

285/70 R19,5

285/70 R19,5

Rodas posteriores

DM

285/70 R19,5

285/70 R19,5

285/70 R19,5

Raio de viragem

MM

3703

3929

4156

Pendente max. em vazio

PE

24

24

24

Pendente max. a plena carga

PE

14

14

14

Comprimento

MM

6283

6733

7183

Altura

MM

2382

2382

2382

Largura

MM

1912

1912

1912

Altura de distribuição

MM

700

700

700

Preço

Euro

102 367

104 292

106 254

OPCIONAL
Fresa desensiladora posterior
Preço

Euro

/

23 056

23 056

Euro

8 153

8 153

8 153

Euro

6 908

6 908

Pá carregadora posteriore de comando hidráulico modelo “SP”
Preço
Pá carregadora posteriore de comando hidráulico modelo “CH”
Preço

A capacidade expressa em m³ refere-se a produtos com peso especifico 350 Kg/m³. A largura entende-se com descarga fechada.
Direita e esquerda referen-se á maquina no sentido de marcha.
Descrições, dados e ilustrações são indicativas.
A SEKO no seu esforço de melhorar sempre os seus produtos, reserva-se de fazer actualizações em qualquer momento e sem qualquer obrigação de pré aviso.

6 908

1
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Acessórios SAMURAI 7 3W SELF

Versão de 3 rodas automotora com plataforma motriz

450
Sistemas de descarga & distribuição

Dupla descarga lateral direta (sem tapete)

695

Tapetes de correntes

900 x 1000 mm (LxC)

396

900 x 1200 mm (LxC)

515

Regulador da velocidade de descarga

419

Tela de borracha de contenção do produto

240

Elevação mecânica para tapetes comprimento max. 1000 mm

228

Elevação hidráulica

982

Corrente inox para tapete 900 x 600 mm (LxC)

862

Alongamento da corrente inox cada 200 mm

264

Tapetes de correntes, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

900 x 1400 mm (LxC)

2 646

900 x 1600 mm (LxC)

2 897

900 x 1800 mm (LxC)

3 125

900 x 2000 mm (LxC)

3 376

Regulador de velocidade de descarga

419

Tapetes em pvc

900 x 800 mm (LxC)

1 676

900 x 1000 mm (LxC)

1 796

900 x 1200 mm (LxC)

1 904

Regulador de velocidade de descarga

419

Tela de borracha de contenção do produto

240

Elevação hidráulica

982

Tapetes em pvc, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

900 x 1400 mm (LxC)

4 430

900 x 1600 mm (LxC)

4 585

2
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STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Acessórios SAMURAI 7 3W SELF

Versão de 3 rodas automotora com plataforma motriz

450

900 x 1800 mm (LxC)

4 777

900 x 2000 mm (LxC)

4 932

Regulador de velocidade de descarga

419

Barra magnética aplicada no sistema de descarga

Barra magnética Hi Power

2 107

Reservatório de corte e mistura + Senfins

Kit de facas com tungstênio de elevada resistência (no lugar das standard)

1 605

Reforço do fundo em aço Hardox

1 581

Revestimento da parte inferior do reservatório em aço inox Aisi 304,
com a espessura de 3 mm por 1m de altura (excluindo o suporte das contra facas)

450/70
5 399
450/90
6 213
450/110
6 620

Expirais dos senfins em aço inox Aisi 304

450/70
5 375
450/90
5 818
450/110
6 381

Expirais dos senfins em aço hardox anti-desgaste

450/70
3 580
450/90
3 879
450/110
4 274

Senfins com parte central em aço hardox anti-desgaste

450/70
3 041
450/90
3 245
450/110
3 556

Transmissão

Instalação eléctrica de lubrificação das correntes

599

Pneus

Rodas industriais

1 090

Conforto e segurança

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.
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Acessórios SAMURAI 7 3W SELF

Versão de 3 rodas automotora com plataforma motriz

450

Sistema de aquecimento para partida do motor a baixas temperaturas
Sistema de pesagem

3 376
VER INDICE "SISTEMA DE PESAGEM"

Pintura

Pintura personalizada de uma cor
Pintura personalizada a duas cores

755
1 509

Manutenção

Kit para mudança de facas comporto por:
carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave manual de roquete,
manivela para a rotação manual do senfim

443

Kit para mudança de facas comporto por:
carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave pneumática, manivela para a
rotação manual do senfim

503

4
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STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

LEOPARD 4W SELF
Versão auto-motriz de 4 rodas e com cabina

LEOPARD 4W SELF 500/150

Equipamento standard
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Motor diesel stage 5 com sistema de refrigeração e radiador anti-atascamento
2 senfins cortadores e misturadores em aço de alta resistência
Descarga lateral esquerda com tapete de correntes 900 x 800 mm (LxC)
Predisposição para segunda descarga
Correntes de transmissão com tensores automático
Facas de corte em estrela, giratórias
Contra facas dentadas desmontáveis e registráveis
Tremonha posterior para produtos farinados
Traslação com sistema Automotive
1° Eixo motorizado direcional, com suspensão de molas, diferencial auto blocante e travões de serviço
2° Eixo fixo, com travões de estacionamento
Transmissão aos senfins com comando hidráulico com inversor automático e stop de segurança no botão de
emergência
Sistema de controle geral Can Bus
Velocidade max. 20 km/h
Direção servoassistida
Comando de avanço por meio de JoyStick
Comandos dos serviços auxiliares com electro válvulas
Cabina comfort com sistema de arejamento e aquecimento, cadeira amortecida e faróis de trabalho
Escada de inspeção
Balança Sekotronic SK6000 a 200 receitas/100 ingredientes
Posto de condução com proteção roll-bar
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LEOPARD 4W SELF Versão auto-motriz de 4 rodas e com cabina Serie: 500

LEOPARD 4W SELF

500/110

500/130

500/150

500/170

Capacidade

MC

11

13

15

17

Senfins

NR

2

2

2

2

Facas

NR

128

128

152

164

Peso em vazio

KG

8000

8000

8500

8700

Motor

kW

90
Stage 5

90
Stage 5

90
Stage 5

90
Stage 5

Rodas anteriores

DM

385/55 R19,5

385/55 R19,5

385/55 R19,5

385/55 R19,5

Rodas posteriores

DM

315/70 R22,5

315/70 R22,5

315/70 R22,5

315/70 R22,5

Raio de viragem

MM

8712

8712

9179

9412

Pendente max. em vazio

PE

15

15

15

15

Pendente max. a
plena carga

PE

9

9

9

9

Comprimento

MM

7494

7494

8094

8394

Altura

MM

2521

2771

2771

2771

Largura

MM

2116

2116

2116

2116

Largura externa das rodas

MM

2045

2045

2045

2045

Altura de distribuição

MM

760

760

760

760

Preço

Eur

159 523

160 600

162 406

166 559

11 600

11 600

11 600

11 600

1 365

1 365

1 365

OPCIONAL
Transmissão 4WD
Preço

Euro

Sistema de retrovisor com monitor e 2 câmeras a cores
Preço

Euro

1 365

Aplicação de cabina “comfort” com sistema de arejamento e aquecimento, cadeira amortecida e faróis de trabalho
Preço

11 552

11 552

11 552

11 552

Euro

5 854

5 854

5 854

5 854

Euro

11 994

11 994

11 994

11 994

Euro

Pá carregadora posterior com comando hidráulico
Preço
Fresa desensiladora posterior
Preço

A capacidade expressa em m³ refere-se a produtos com peso especifico 350 Kg/m³. A largura entende-se com descarga fechada.
Direita e esquerda referen-se á maquina no sentido de marcha.
Descrições, dados e ilustrações são indicativas.
A SEKO no seu esforço de melhorar sempre os seus produtos, reserva-se de fazer atualizações em qualquer momento e sem qualquer obrigação de pré aviso.
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Acessórios LEOPARD 4W SELF

Versão auto-motriz de 4 rodas e com cabina

500
Sistemas de descarga & distribuição

Dupla descarga lateral direta (sem tapete)

683

Tapetes de correntes

900 x 1000 mm (LxC)

384

900 x 1200 mm (LxC)

503

Regulador da velocidade de descarga

408

Tela de borracha de contenção do produto

228

Elevação mecânica para tapetes comprimento max. 1000 mm

216

Elevação hidráulica

958

Corrente inox para tapete 900 x 600 mm (LxC)

838

Alongamento da corrente inox cada 200 mm

252

Tapete de correntes, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

900 x 1400 mm (LxC)

2 598

900 x 1600 mm (LxC)

2 850

900 x 1800 mm (LxC)

3 077

900 x 2000 mm (LxC)

3 316

900 x 2200 mm (LxC)

3 568

Regulador da velocidade de descarga

408

Tapetes em pvc

900 x 800 mm (LxC)

1 640

900 x 1000 mm (LxC)

1 760

900 x 1200 mm (LxC)

1 868

Regulador da velocidade de descarga

408

Tela de borracha de contenção do produto

228

Elevação mecânica para tapetes com comprimento max. 1000 mm

216

Elevação hidráulica

958

Tapetes em pvc, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

2
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STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Acessórios LEOPARD 4W SELF

Versão auto-motriz de 4 rodas e com cabina

500

900 x 1400 mm (LxC)

4 358

900 x 1600 mm (LxC)

4 513

900 x 1800 mm (LxC)

4 705

900 x 2000 mm (LxC)

4 849

900 x 2200 mm (LxC)

5 028

Regulador da velocidade de descarga

408

Barra magnética aplicada ao sistema de descarga

Barra magnética Hi Power

2 071

Reservatório de corte e mistura + Senfins

Kit de facas com tungstênio de elevada resistência (no lugar das standard)

1 988

Reforço do fundo em aço Hardox

2 275

Revestimento da parte inferior do reservatório em aço inox Aisi 304, com
a espessura de 3 mm por 1m de altura
(excluindo o suporte das contra facas)

500/110
6 848
500/130
6 848
500/150
7 710
500/170
8 153

Expirais dos senfins em aço Inox Aisi 304

500/110
7 111
500/130
7 111
500/150
8 320
500/170
8 679

Expirais dos senfins em aço hardox anti-desgaste

500/110
5 639
500/130
5 639
500/150
6 130
500/170
6 477

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.
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Acessórios LEOPARD 4W SELF

Versão auto-motriz de 4 rodas e com cabina

500

Senfim com parte central em aço hardox anti-desgaste

500/110
4 705
500/130
4 705
500/150
5 112
500/170
5 351

Transmissão

Instalação eléctrica de lubrificação das correntes

587

Sistemas de travagem

Travões hidráulicos no eixo posterior (para transmissão standard 3W)

3 592

Travões hidráulicos num grupo roda posterior (para transmissão 3WD)

4 897

Travões hidráulicos em dois grupos roda posteriores (para transmissão 3WD)

6 955

Pneus

Rodas industriais

1 748

Conforto & Segurança

Ar condicionado

6 130

Lubrificação automática centralizada

5 256

Farol de iluminação do tapete

216

Espelhos retrovisores termicos

419

Sistema de aquecimento para arranque do motor a baixa temperatura
Sistema de pesagem

3 316
VER INDICE "SISTEMA DE PESAGEM"

Pintura

Pintura personalizada de uma cor
Pintura personalizada a duas cores

743
1 485

Manutenção

Kit para mudança de facas comporto por: carro especial para deslizar no interior do reservatório de
mistura, chave manual de roquete, manivela para a rotação manual do senfim

467

Kit para mudança de facas comporto por:
carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave pneumática, manivela para a
rotação manual do senfim

539

4
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STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

SAMURAI 7 SELF-TRON
Versão auto-motriz de 4 rodas, com cabina e Fresa Desensiladora

SAMURAI 7 SELF-TRON 600/215

Nova geração com motor anterior Stage 5. Máquina compacta , potente, manobrável e segura.
Simplicidade no uso e no serviço. Confiável ao longo do tempo.

Equipamento standard
> Motor diesel Stage 5 com sistema de refrigeração e radiador
anti atascamento
> 2 senfins cotadores e misturadores em aço de alta resistencia,
com 2 velocidades de rotação
> Reforço do fundo do reservatório em aço hardox anti-desgaste
> Fresa desensiladora de elevada produção, largura de trabalho
2200 mm, com grupo de transmissão com motor radial,
comando hidráulico e regulador de descida automática
> Proteção da fresa com comando hidráulico
> Descarga lateral esquerda com tapete de correntes de
900x800 mm (LxC) com altura hidráulica
> Predisposição para segunda descarga
> Correntes de transmissão com tensores automáticos
> Facas de corte em estrela, giratórios
> Contra facas dentadas desmontáveis e registráveis
> Tremonha posterior para carga de produtos farinados
> Traslação com sistema Automotive
> 1° Eixo motorizado direcional com suspensão por molas,
diferencial autoblocante e travões de serviço
> 2° Eixo direcional com travões de estacionamento
(opcional Hi-power DN motorizado)
> Transmissão aos senfins com comando hidráulico com inversor
automático e stop de segurança com o botão de emergência
> Sistema de controle geral Can Bus
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>
>
>
>
>

>
>
>
>

Velocidade standard 25 km/h (opcional 40 km/h)
Direção servoassistida
Comando de avanço por meio de JoyStick
Comandos dos serviços auxiliares com electro válvulas
Cabina Panoramica mod. A “comfort “ com nova
configuração: coluna, ergonômica ajustável em altura e
inclinação, com computador embutido, Can Bus, com
sistema de ventilação e aquecimento, cadeira acolchoada
pneumática com apoio de braço e luzes de trabalho
Três câmeras para o controle visivo da maquina em trabalho
Instalação eléctrica de lubrificação da corrente
Balança Sekotronic SK6000 a 200 receitas/100 ingredientes
predisposta para o web industria 4.0
Escada de inspeção

Para modelo 650
> Transmissão principal do reservatório de mistura com
Redutor Heavy Duty

SAMURAI 7 SELF-TRON Versão auto-motriz a 4 rodas, com cabina, sem Fresa Desensiladora: 500, 600, 650

SAMURAI 7 SELF-TRON

500/175

600/215

600/235

600/255

650/275

650/305

Capacidade

MC

17

21

23

25

27

30

Senfins

NR

2

2

2

2

2

2

Facas

NR

164

176

188

188

198

212

Peso em vazio

KG

12500

14000

14700

14950

17500

17800

Motor

kW

140
Stage 5

140
Stage 5

140
Stage 5

140
Stage 5

205
Stage 5

205
Stage 5

Rodas anteriores

DM

315/80 R22,5

315/80 R22,5

315/80 R22,5

315/80 R22,5

315/80 R22,5

315/80 R22,5

Rodas posteriores

DM

385/65 R22,5

385/65 R22,5

385/65 R22,5

385/65 R22,5

445/65 R22,5

445/65 R22,5

Raio de viragem

MM

9200

12500

12800

12800

13500

13500

Pendente max. em vazio PE

18

18

18

18

18

18

Pendente max. em
plena carga

PE

10

10

10

10

10

10

Comprimento

MM

9320

9330

9630

9630

10350

10650

Altura

MM

2950

3200

3200

3470

3500

3500

Largura

MM

2450

2450

2450

2450

2600

2600

Largura externa das
rodas

MM

2385

2385

2385

2385

2557

2557

Altura de distribuição

MM

800

800

800

800

830

830

Largura de trabalho

MM

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Altura de trabalho

MM

5200

5200

5200

5200

5600

5600

Profundidade de trabalho MM

230

230

230

230

230

230

Euro

241 091

276 774

281 801

294 041

331 629

341 924

Euro

-15 203

-15 203

-15 203

-15 203

-15 203

-15 203

Preço

OPTIONAL
Motor Final 3A
Preço

A capacidade expressa em m³ refere-se a produtos com peso especifico 350 Kg/m³. A largura entende-se com descarga fechada.
Direita e esquerda referem-se á maquina no sentido de marcha.
Descrições, dados e ilustrações são indicativas.
A SEKO no seu esforço de melhorar sempre os seus produtos, reserva-se de fazer atualizações em qualquer momento e sem qualquer obrigação de pré aviso.
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Acessórios SAMURAI 7 SELF-TRON

Versão Stage 5 auto-motriz a 4 rodas, com cabina e
Fresa Desensiladora

500

600

650

695

695

695

900 x 1000 mm (LxC)

396

396

396

900 x 1200 mm (LxC)

515

515

515

Regulador da velocidade de descarga

419

419

419

Tela de borracha de contenção do produto

240

240

240

Elevação hidráulica

982

982

982

Corrente inox para tapete 900 x 800 mm

1 114

1 114

1 114

Alongamento da corrente inox cada 200 mm

264

264

264

900 x 1400 mm (LxC)

2 646

2 646

2 646

900 x 1600 mm (LxC)

2 897

2 897

2 897

900 x 1800 mm (LxC)

3 125

3 125

3 125

900 x 2000 mm (LxC)

3 376

3 376

3 376

900 x 2200 mm (LxC)

3 628

3 628

3 628

900 x 2400 mm (LxC)

3 879

3 879

3 879

419

419

419

900 x 800 mm (LxC)

1 676

1 676

1 676

900 x 1000 mm (LxC)

1 796

1 796

1 796

900 x 1200 mm (LxC)

1 904

1 904

1 904

Tela de borracha de contenção do produto

240

240

240

Elevação hidráulica

862

862

862

Regulador da velocidade de descarga

419

419

419

900 x 1400 mm (LxC)

4 430

4 430

4 430

900 x 1600 mm (LxC)

4 585

4 585

4 585

900 x 1800 mm (LxC)

4 777

4 777

4 777

900 x 2000 mm (LxC)

4 932

4 932

4 932

900 x 2200 mm (LxC)

5 112

5 112

5 112

900 x 2400 mm (LxC)

5 220

5 220

5 220

419

419

419

Sistemas de descarga & distribuição

Dupla descarga lateral direta (sem tapete)
Tapete de correntes

Tapete de correntes, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

Regulador da velocidade de descarga
Tapetes em pvc

Tapetes em pvc, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

Regulador da velocidade de descarga
Barra magnética aplicada ao sistema de descarga
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STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Acessórios SAMURAI 7 SELF-TRON

Versão Stage 5 auto-motriz a 4 rodas, com cabina e
Fresa Desensiladora

500

600

650

2 107

2 107

2 107

Kit de facas com tungstênio de elevada resistência (no lugar das standard)

2 024

5 435

6 249

Instalação de irrigação em tubo zincado montado no perímetro superior do
reservatório, com torneira e racord de 3/4’G para ligação a rede externa

1 497

1 497

1 497

Barra magnética Hi Power
Reservatório de corte e mistura + Senfins

Revestimento da parte inferior do reservatório em aço inox Aisi 304, com
a espessura de 3 mm por 1m de altura (excluindo o suporte das contra facas)

600/215
500/175
8 284

9 948
600/235
10 140
600/255

10 271

10 235
Expirais dos senfins em aço inox Aisi 304

600/215
500/175
8 679

13 587
600/235
14 760
600/255

650/305
22 266

15 000
Expirais dos senfins em aço hardox anti-desgaste

600/215
500/175
6 477

9 050
600/235
9 840
600/255

650/305
14 317

10 080
Senfins com parte central em aço hardox anti-desgaste

600/215
500/175
5 351

7 518
600/235
8 045
600/255

650/305
10 547

8 284
Transmissão

Transmissão aos senfins com redutor Heavy Duty

NA

3 161

STD

5 890

6 082

6 417

2 263

2 263

2 263

Lubrificação automática centralizada

5 351

5 351

5 351

Transmissão 4WD

17 969

17 969

17 969

4 Rodas direcionais

8 799

8 799

8 799

Ar condicionado

6 225

6 225

6 225

Velocidade 0-40 Km/h

3 999

3 999

3 999

Cadeira pneumática

3 544

3 544

3 544

Sistema de aquecimento para arranque do motor a baixa temperatura

3 376

3 376

3 376

228

228

228

Chassis

Eixo posterior amortecido por molas para estradas em mau estado
Pneus

Rodas posteriores industriais (anteriores standard)
Comfort & segurança

Farol de iluminação do tapete
STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.
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Versão Stage 5 auto-motriz a 4 rodas, com cabina e
Fresa Desensiladora

Acessórios SAMURAI 7 SELF-TRON

500

600

650

Farol giratório de sinalização de perigo

324

324

324

Espelhos retrovisores termicos

431

431

431

STD

STD

2 335

Sistema de visão traseira composto por monitor colorido de 7”, com função “quad”
integrada para exibição em tela cheia, 2 - 3 - 4 paineis, com áudio e infravermelho
para visão noturna 18 LEDs e 2 câmeras
Sistema de pesagem

VER INDICE "SISTEMA DE PESAGEM"

Pintura

Pintura personalizada de uma cor

755

755

755

1 509

1 509

1 509

Homologação França

AR

AR

AR

Homologação Itália

AR

AR

AR

Kit para mudança de facas comporto por: carro especial para deslizar no interior
do reservatório de mistura, chave manual de roquete, manivela para a rotação
manual do senfim

479

539

910

Kit para mudança de facas comporto por:
carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave
pneumática, manivela para a rotação manual do senfim

551

587

994

Pintura personalizada a duas cores
Homologação para estrada

Manutenção

4
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STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

SAMURAI 7 SELF-TRON

Versão auto-motriz a 4 rodas, com cabina, sem Fresa Desensiladora

SAMURAI 7 SELF-TRON 650/270

Nova geração com motor anterior Stage 5. Máquina compacta , potente, manobrável e segura.
Simplicidade no uso e no serviço. Confiável ao longo do tempo.

Equipamento standard
> Motor diesel STAGE 5 com sistema de refrigeração e
radiador anti atascamento
> 2 senfins cotadores e misturadores em aço de alta resistencia,
com 2 velocidades de rotação
> Reforço do fundo do reservatório em aço anti-desgaste
> Descarga lateral esquerda com tapete de correntes de
900x800 mm (LxC)
> Predisposição para segunda descarga
> Correntes de transmissão com tensores automáticos
> Facas de corte em estrela, giratórios
> Contra facas dentadas desmontáveis e registráveis
> Tremonha posterior para carga de produtos farinados
> Traslação com sistema Automotive
> 1° Eixo motorizado direcional com suspensão por molas,
diferencial autoblocante e travões de serviço
> 2° Eixo direcional com travões de estacionamento
(opcional Hi-power DN motorizado)
> Transmissão aos senfins com comando hidráulico com
inversor automático e stop de segurança com o botão de
emergência
> Sistema de controle geral Can Bus

www.sekoindustries.com
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>
>
>
>
>

>
>
>
>

Velocidade standard 25 km/h (opcional 40 km/h)
Direção servoassistida
Comando de avanço por meio de JoyStick
Comandos dos serviços auxiliares com electro válvulas
Cabina Panoramica mod. A “comfort “ com nova configuração:
coluna, ergonômica ajustável em altura e inclinação, com
computador embutido, Can Bus, com sistema de ventilação e
aquecimento, cadeira acolchoada pneumática com apoio de
braço e luzes de trabalho
Três câmeras para o controle visivo da maquina em trabalho
Instalação eléctrica de lubrificação da corrente
Balança Sekotronic SK6000 a 200 receitas/100 ingredientes
predisposta para o web industria 4.0
Escala de inspeção

Para modelo 650
> Transmissão principal do reservatório
de mistura com Redutor Heavy Duty

SAMURAI 7 SELF-TRON Versão auto-motriz a 4 rodas, com cabina, sem Fresa Desensiladora Series: 500, 600, 650

SAMURAI 7 SELF-TRON

500/170

600/210

600/230

600/250

650/270

650/300

Capacidade

MC

17

21

23

25

27

30

Senfins

NR

2

2

2

2

2

2

Facas

NR

164

176

188

188

198

212

Peso em vazio

KG

10500

12000

12700

12930

15500

16100

Motor

kW

140
Stage 5

140
Stage 5

140
Stage 5

140
Stage 5

205
Stage 5

205
Stage 5

Rodas anteriores

DM

315/80 R22,5

315/80 R22,5

315/80 R22,5

315/80 R22,5

315/80 R22,5

315/80 R22,5

Rodas posteriores

DM

385/65 R22,5

385/65 R22,5

385/65 R22,5

385/65 R22,5

445/65 R22,5

445/65 R22,5

Raio de viragem

MM

8200

11850

12180

12180

12180

12900

Pendente max. em vazio PE

18

18

18

18

18

18

Pendente max. em
plena carga

PE

10

10

10

10

10

10

Comprimento

MM

7780

8080

8380

8380

8800

9500

Altura

MM

2860

3170

3170

3470

3500

3600

Largura

MM

2450

2450

2450

2450

2600

2600

Largura externa das
rodas

MM

2385

2385

2385

2385

2557

2557

Altura de distribuição

MM

800

800

800

800

830

830

Preço

Euro

205 538

241 221

246 248

258 488

296 076

306 096

Euro

-15 203

-15 203

-15 203

-15 203

-15 203

-15 203

OPCIONAL
Motor Final 3A
Price

A capacidade expressa em m³ refere-se a produtos com peso especifico 350 Kg/m³. A largura entende-se com descarga fechada.
Direita e esquerda referem-se á maquina no sentido de marcha.
Descrições, dados e ilustrações são indicativas.
A SEKO no seu esforço de melhorar sempre os seus produtos, reserva-se de fazer atualizações em qualquer momento e sem qualquer obrigação de pré aviso.
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Acessórios SAMURAI 7 SELF-TRON

Versão auto-motriz a 4 rodas, com cabina, sem Fresa Desensiladora

500

600

650

695

695

695

900 x 1000 mm (LxC)

396

396

396

900 x 1200 mm (LxC)

515

515

515

Regulador da velocidade de descarga

419

419

419

Tela de borracha de contenção do produto

240

240

240

Elevação hidráulica

982

982

982

Corrente inox para tapete 900 x 800 mm

1 114

1 114

1 114

Alongamento da corrente inox cada 200 mm

264

264

264

900 x 1400 mm (LxC)

2 646

2 646

2 646

900 x 1600 mm (LxC)

2 897

2 897

2 897

900 x 1800 mm (LxC)

3 125

3 125

3 125

900 x 2000 mm (LxC)

3 376

3 376

3 376

900 x 2200 mm (LxC)

3 628

3 628

3 628

900 x 2400 mm (LxC)

3 879

3 879

3 879

419

419

419

900 x 800 mm (LxC)

1 676

1 676

1 676

900 x 1000 mm (LxC)

1 796

1 796

1 796

900 x 1200 mm (LxC)

1 904

1 904

1 904

Tela de borracha de contenção do produto

240

240

240

Elevação hidráulica

862

862

862

Regulador da velocidade de descarga

419

419

419

900 x 1400 mm (LxC)

4 430

4 430

4 430

900 x 1600 mm (LxC)

4 585

4 585

4 585

900 x 1800 mm (LxC)

4 777

4 777

4 777

900 x 2000 mm (LxC)

4 932

4 932

4 932

900 x 2200 mm (LxC)

5 112

5 112

5 112

900 x 2400 mm (LxC)

5 220

5 220

5 220

419

419

419

Sistemas de descarga & distribuição

Dupla descarga lateral direta (sem tapete)
Tapete de correntes

Tapete de correntes, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

Regulador da velocidade de descarga
Tapetes em pvc

Tapetes em pvc, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

Regulador da velocidade de descarga
Barra magnética aplicada ao sistema de descarga

2
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STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Acessórios SAMURAI 7 SELF-TRON

Versão auto-motriz a 4 rodas, com cabina, sem Fresa Desensiladora

500

600

650

2 107

2 107

2 107

Kit de facas com tungstênio de elevada resistência (no lugar das standard)

2 024

5 435

6 249

Instalação de irrigação em tubo zincado montado no perímetro superior do
reservatório, com torneira e racord de 3/4’G para ligação a rede externa

1 497

1 497

1 497

Barra magnética Hi Power
Reservatório de corte e mistura + Senfins

Revestimento da parte inferior do reservatório em aço inox Aisi 304, com a
espessura de 3 mm por 1m de altura (excluindo o suporte das contra facas)

600/210
500/170
8 284

9 936
600/230
10 140
600/250

650/300
10 271

10 235
Expirais dos senfins em aço inox Aisi 304

600/210
500/170
8 679

13 587
600/230
14 760
600/250

650/300
22 266

15 000
Expirais dos senfins em aço hardox anti-desgaste

600/210
500/170
6 477

9 050
600/230
9 840
600/250

650/300
14 317

10 080
Senfins com parte central em aço hardox anti-desgaste

600/210
500/170
5 351

7 518
600/230
8 045
600/250

650/300
10 547

8 284
Transmissão

Transmissão aos senfins com redutor Heavy Duty

NA

3 161

STD

5 890

6 082

6 417

2 263

2 263

2 263

Lubrificação automática centralizada

5 351

5 351

5 351

Transmissão 4WD

17 969

17 969

17 969

4 Rodas direcionais

8 799

8 799

8 799

Ar condicionado

6 225

6 225

6 225

Velocidade de 0-40 Km/h em vazio

3 999

3 999

3 999

Cadeira pneumática

3 544

3 544

3 544

Sistema de aquecimento para arranque do motor a baixa temperatura

3 376

3 376

3 376

228

228

228

Chassis

Eixo posterior amortecido por molas para estradas em mau estado
Pneus

Rodas posteriores industriais (anteriores standard)
Comfort & segurança

Farol de iluminação do tapete
STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.
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Versão auto-motriz a 4 rodas, com cabina, sem Fresa Desensiladora

Acessórios SAMURAI 7 SELF-TRON

500

600

650

Farol giratório de sinalização de perigo

324

324

324

Espelhos retrovisores termicos

431

431

431

STD

STD

STD

Sistema de visão traseira composto por monitor colorido de 7”, com função “quad”
integrada para exibição em tela cheia, 2 - 3 - 4 paineis, com áudio e infravermelho
para visão noturna 18 LEDs e 2 câmeras
Sistema de pesagem

VER INDICE "SISTEMA DE PESAGEM"

Pintura

Pintura personalizada de uma cor

755

755

755

Pintura personalizada a duas cores

1 509

1 509

1 509

Homologação França

AR

AR

AR

Homologação Itália

AR

AR

AR

Kit para mudança de facas comporto por: carro especial para deslizar no interior
do reservatório de mistura, chave manual de roquete, manivela para a rotação
manual do senfim

479

539

910

Kit para mudança de facas comporto por:
carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave
pneumática, manivela para a rotação manual do senfim

551

587

994

Homologação para estrada

Manutenção

4
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STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

PRINCIPAIS ACESSÓRIOS
MÁQUINAS HORIZONTAIS
EQUIPAMENTO STANDARD

Grupo de eixos com sensores de pesagem

Correntes de transmissão com
tensores automáticos

Descarga lateral direta

Tremonha traseira para produtos farinados

Predisposição para segunda descarga

Interior do reservatório para cortar e misturar

• Engates hidráulicos para ligação ao trator
com distribuidor de alavancas "push-push".
• Redutor epicicloidal com tomada de força
direta
• Escada com plataforma

Lança regulável em altura

ACESSÓRIOS A PEDIDO

Engate de reboque RO KU80

152

Sistema de lubrificação automática das correntes

• Revestimento do corpo reservatório em aço
Inox Aisi 304 esp. 3 mm
• Espirais dos senfins em aço Inox Aisi 304

Reforço do fundo do reservatório
em aço Hardox

Barra magnética para materiais ferrosos

Inversor dos senfins

• Redutor epicicloidal com acoplador
• Instalação hidráulica independente

Tapete de corrente, tipo basculante, 900
x 1600 mm com elevação hidráulica

Tapete de corrente, 900 x 1000 mm
com elevação hidráulica

Tapete em borracha “Heavy Duty”
tipo basculante e dobrável

Elevação mecânica para tapetes com o
comprimento máximo de 1000 mm

Borracha de contenção do produto
aplicada no tapete

Tampa de fecho do reservatório Serie
SAMURAI 5

Griglia chiusura vasca Serie SAMURAI 5

Comandos com distribuidor por cabo

153

PRINCIPAIS ACESSÓRIOS
MÁQUINAS HORIZONTAIS

154

Controles eletro hidráulicos com
botoneira por cabo

Travões mecânicos

Lança tipo "Alemã"

Eixo com amortecedores de molas e
travões mecânicos para estradas
irregulares

Suporte central para balança para lança
tipo "alemã"

Lança articulada para fácil
manobrabilidade em passagens estreitas

Sistema de irrigação em tubo
galvanizado montado no perímetro
superior do tanque

Regulador de velocidade de
descida da fresa

Suplemento lateral em aço Serie
SAMURAI 5

Suplemento lateral em borracha série
SAMURAI 5

Chassis especial para pesagem com o
descanso em terra

Grupo espalhador de palha “Vulcan
System” per Serie SAMURAI 5

Rotor hidráulico na grua

Balde para cereais

Eixo traseiro com amortecedores de
mola série SAMURAI 7 SELF-TRON

• Sistema de lubrificação automática centralizada
• Sistema de lubrificação automática das correntes

Transmissão 4WD Série
SAMURAI 7 SELF TRON

Kit de carrinho para troca de facas

Sistema de visão traseira com
monitor de 7 "tipo Quad

4 Rodas direcionais série
SAMURAI 7 SELF-TRON

Instalação de luzes em maquinas
rebocadas

Caixa de 2 velocidades para redução da
absorção de potência da série 450-500

Descanso hidráulico

• Transmissão 3WD Série SAKURA / MUSTANG
• Transmissão LEOPARD da Série 4WD

155

SISTEMAS DE PESAGEM

Os sistemas de pesagem SekoTronic, disponíveis numa vasta gama de soluções, garantem precisão na
alimentação dos animais, em harmonia com as diversas exigências de gestão da exploração.
O equipamento dos sistemas de pesagem Sekotronic preveem:

> Ligação de até 16 células de carga posicionadas horizontalmente de forma que garantem a máxima precisão das pesagens.
(+/-1% com a maquina em posição horizontal e estática).
> Cabos e caixa de ligação.
> Computador com ecrã de elevada visibilidade de 7,3”, com possibilidade de programar até 200 Receitas de 100 elementos cada uma,
gerindo quer os programas de carga que os de descarga em base ao numero e á tipologia dos animais a alimentar.
> Alarme acustico programável.
> Um amplo catalogo de acessórios e opções com Terminais Remotos por cabo ou wireless, Transferidores de Dados USB (T-DATA
Giga), Modem RF para a transferência dos dados em modo wireless, Impressoras esternas e de cabina, Radio-comando de 4 teclas,
Saída Analogica 4...20mA, 7 Saída de Potência e 2 Portas CAN-Bus permitem satisfazer as exigências de todos os criadores, tornando
ainda mais simples a organização do trabalho de todos os dias.

COMPUTER
SEKOTRONIC
SK400
Euro

Fornecido de Série

SEKOTRONIC
SK 400/LUB
Com cabo de ligação da balança
Sistema de lubrificação de correntes de transmissão aos senfins
Euro

• Adequado para Misturadores Rebocados ou
Auto-motrizes.
• Possibilidade de memorizar até a 15 Receitas
compostas de um máximo de 15 elementos tais
como (Ingredientes, Grupos de animais, Tempo
de Mistura).
• Display de alta visibilidade de 7,3” (19 cm)
retroiluminado por LED brancos.
• Botoneira profissional com acesso rápido as
funções.
• Caixa de alta resistência com novo desenho.
• Maior facilidade de utilização graças a uma nova
navegação simples e intuitiva.
• Mensagens claras e completas guiam o operador
durante todas as fases da utilização.
• Possibilidade de escolher a visualização entre 17
idiomas diferentes (Italiano, Inglês, Checo,
Chinês, Dinamarquês, Francês, Japonês,
Holandês, Polaco, Português, Português
Brasileiro, Russo, Espanhol, Sueco, Alemão,
Turco, Húngaro).
• Completamente personalizável em base ás
próprias exigências graças a mais de 40
configurações diferentes.
• Possibilidade de programar (máximo de 12
caracteres latinos) os nomes das receitas,
ingredientes e grupos de animais (máximo de 60
nomes diferentes para cada arquivo).
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• Arquivo de ingredientes preenchido com 12
nomes padrão traduzidos de acordo com o
idioma selecionado.
• Capacidade de ordenar os nomes armazenados
nos arquivos de forma alfabética ou manual.
• Função "Encontrar" para procurar rapidamente
os nomes armazenados nos arquivos.
• Função "Jump" que pode ser definida para cada
elemento individual (permite definir o modo no
qual na Execução da Receita ocorre a passagem
ao elemento sucessivo).
• Possibilidade de programar Receitas por
Animais ou por totais.
• Possibilidade de programar os pesos de carga e
descarga na mesma receita.
• Função "Receita Múltipla" (permite adicionar
outros ingredientes após as descargas).
• Capacidade de programar na receita mais
"Timer" de mistura.
• Capacidade de alterar rapidamente a posição de
um elemento dentro da receita.
• Função "Duplicar" Receita (para facilitar a
programação de receitas similares)
• Possibilidade de modificar rapidamente os pesos
Totais da Receita (permite, em proporção ao
valor definido, reduzir ou aumentar a quantidade
a ser carregada / descarregada, sem ter que
alterar a receita programada).
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• Possibilidade de efetuar uma Receita não
respeitando a ordem com que foram
programados os Ingredientes e os
Grupos.Função “Power-Fail” (permite, após
uma queda de tenção, retomar a execução da
receita a partir do ponto interrompido).
• Possibilidade de proteger a programação de
dados com diferentes níveis de proteção.
• Armazenamento de dados estatísticos (permite
verificar o uso real do sistema de pesagem e do
carro misturador).
• Possibilidade de atribuir um código de
identificação ao instrumento de pesagem
(permite obter a rastreabilidade do carro
misturador).
• Funções “Automatic Tracking” e “Weight
Recovery” (permitem maior precisão durante as
fases de pesagem).
• Preferencia de Pesagem “Filtro
HDW” (algoritmo sofisticado que permite maior
precisão durante as fases de pesagem).
• Maior facilidade nas operações de calibração e
configuração do instrumento de pesagem.
• Programa de “Diagnostico” para facilitar os
procedimentos de manutenção.

COMPUTER
SEKOTRONIC
SK6000
Euro

• Adequado para Misturadores Rebocados ou
Auto-motrizes e para Instalações estáticas como
“Centros de Alimentação” e
“Caminhões de Entrega.
• Possibilidade de memorizar até 200 Receitas
constituídas por um máximo de 100 elementos
cada (Ingredientes, Grupos de Animais, Sobras,
Temporizadores de Mistura).
• Display de alta visibilidade de 7,3” (19 cm)
retroiluminado por LED brancos.
• Teclado profissional com acesso rápido a
funções.
• Caixa de alta resistência com novo desenho.
• Maior facilidade de uso graças a uma nova
navegação simples e intuitiva.
• Mensagens claras e completas orientam o
operador durante todas as fases de uso.
• Possibilidade de escolher a visualização entre
17 idiomas diferentes (Italiano, Inglês, Checo,
Chinês, Dinamarquês, Francês, Japonês,
Holandês, Polaco, Português, Português
Brasileiro, Russo, Espanhol, Sueco, Alemão,
Turco, Húngaro).
• Totalmente personalizável de acordo com as
suas necessidades, graças a mais de 50
configurações diferentes.
• Possibilidade de programar (máximo de 12
caracteres latinos) os nomes de receitas,
ingredientes, grupos de animais, operadores,
clientes (máximo de 200 nomes diferentes para
cada arquivo)
• Possibilidade de ordenar em modo alfabético ou
manual os nomes memorizados nos Arquivos.
• Função "Encontrar" para procurar rapidamente
os nomes armazenados nos arquivos.
• Possibilidade de programar a porcentagem de
"Matéria Seca" para cada Ingrediente (permite
programar as Receitas por animais fixando nos
Ingredientes o peso (Peso Seco) só da parte
seca).
• Capacidade de gerenciar ingredientes como
"Adições Manuais" (permite também rastrear os
ingredientes que são pesados antes de serem
despejados no tanque do carro misturador).
• Função “Gestão de sobras” (permite pesar e
rastrear a comida sobrante na instalação e assim
obter a quantidade real comida pelo grupo de
animais, e também permite obter relatórios com
dados muito mais precisos).
• Função "Jump" que pode ser definida para cada
elemento individual (permite definir o modo no
qual na Execução da Receita ocorre a passagem
ao elemento sucessivo).

• Possibilidade de programar a porcentagem
"Tolerância" para cada Ingrediente / Grupo
(permite verificar se as misturas são realizadas
respeitando os limites desejados).
• Possibilidade de programar Receitas por Animais
ou por totais.
• Possibilidade de programar os pesos de carga e
descarga na mesma receita.
• Função "Receita Múltipla" (permite adicionar
outros ingredientes após as descargas).
• Função "Feeding Factor" (permite
proporcionalmente ao valor definido reduzir ou
aumentar os pesos dos Ingredientes / Grupos a
serem carregados / descarregados, sem ter que
alterar a receita programada).
• Função “Correção de descargas” (permite
corrigir automaticamente os pesos a descarregar
em função dos pesos realmente carregados, de
forma a não haver material sobrante no carro
misturador no final da mistura).
• Função "Equilíbrio na Mistura" (permite corrigir
automaticamente o peso a carregar dos
Ingredientes, proporcionalmente ao peso do
primeiro Ingrediente carregado, a fim de obter
uma Mistura balanceada).
• Função "Recarregar" (permite, no final das
cargas de Execução de Receitas, pesar os
Ingredientes que não foram carregados ou que
foram parcialmente carregados, propondo as
quantidades restantes a serem pesadas).
• Função "Daily" (permite programar refeições
para o dia inteiro em uma receita).
• Possibilidade de programar o percentual de
"Apetite" de cada grupo de animais armazenado
na receita (permite reduzir ou aumentar a
quantidade a distribuir para cada grupo, sem ter
que alterar a receita programada).
• Capacidade de programar na receita mais
• "Timer" de mistura.
• Possibilidade de associar um código de operador
à receita.
• Possibilidade de associar um código de cliente à
receita.
• Capacidade de alterar rapidamente a posição de
um elemento dentro da receita.
• Função "Duplicar" Receita (para facilitar a
programação de receitas similares)
• Possibilidade de modificar rapidamente os pesos
Totais da Receita (permite, em proporção ao
valor definido, reduzir ou aumentar a quantidade
a ser carregada / descarregada, sem ter que
alterar a receita programada).

1 011

• Possibilidade de efetuar uma Receita não
respeitando a ordem com que foram
programados os Ingredientes e os Grupos.
• Função "Substituir Ingrediente" (permite,
durante a Execução de Receitas, substituir o
Ingrediente que está sendo carregado, por exemplo,
porque terminou, com outro
Ingrediente, mantendo a rastreabilidade
completa da composição da Mistura e a quantidade
de ingredientes consumidos .
• Função “Power-Fail” (permite, após uma queda de
tenção, retomar a execução da receita a partir do
ponto interrompido).
• Possibilidade de imprimir 9 relatórios diferentes
(permite verificar o bom desempenho da
exploração).
• Gestão de "Totalizadores" (permite controlar a
quantidade de material carregado, descarregado ou
recuperado e controlar o tempo gasto pelos
operadores para realizar as operações de
pesagem).
• Preparação para trocar dados com um computador
pessoal através do dispositivo TDATA Giga ou, em
modo wireless, através de um modem RF.
• Capacidade de exportar, usando um arquivo
CSV comum, os dados relacionados com a mistura,
para consultá-los com um software comercial como
o Microsoft® Excel (com o TDATA Giga).
• Capacidade de proteger a programação de dados
com diferentes níveis de proteção.
• Armazenamento de dados estatísticos (permite
verificar o uso real do sistema de pesagem e do
carro misturador).
• Possibilidade de atribuir um código de identificação
ao instrumento de pesagem
(permite obter a rastreabilidade do carro
misturador).
• Funções “Automatic Tracking” e “Weight
Recovery” (permitem maior precisão durante as
fases de pesagem).
• Preferencia de Pesagem “Filtro HDW” (algoritmo
sofisticado que permite maior precisão durante
as fases de pesagem).
• Possibilidade de atualizar o firmware (com o
TDATA Giga).
• Maior facilidade nas operações de calibração e
configuração do instrumento de pesagem.
• Possibilidade de fazer cópias de segurança dos
dados armazenados (com o T-DATA Giga).
• Possibilidade de copiar dados armazenados em
outro instrumento de pesagem (com T-DATA Giga).
• Programa "Diagnóstico" para facilitar os
procedimentos de manutenção.
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SISTEMAS DE PESAGEM

COMPUTER SEKOTRONIC
SK400/WL
Euro

COMPUTER SEKOTRONIC
SK6000/RTX
2 195

Euro

3 432

• As mesmas características do modelo SK400.
• Equipado com Terminal Remoto wireless modelo SK400WL
(por pedido è possível ligar até a 5 Terminais Remotos).
• Cabos de ligação de 3 m com ficha de isqueiro.

• As mesmas características do modelo SK 6000.
• Equipado com Terminal Remoto wireless modelo SK6000RTWL
(por pedido è possível ligar até a 5 Terminais Remotos).
• Cabos de ligação de 3 m com ficha de isqueiro.

COMPUTER SEKOTRONIC
SK6000/R

COMPUTER SEKOTRONIC
SK6000/RX4

Euro

2 315

• As mesmas características do modelo SK 6000.
• Equipado com Terminal Remoto por cabo modelo SK6000RT
(por pedido è possível ligar até a 5 Terminais Remotos).
• Cabo de ligação tipo M12, 5 polos macho/fêmea, de 10 m
(CAM125PMF-10).

1 517

Euro
• As mesmas características do modelo SK 6000.
• Com comando via rádio de 4 teclas programável.

COMPUTER SEKOTRONIC
SK400-RTWL
Euro

1 583

• Terminal remoto wireless, sem fio, equipado com display e teclas idênticas às
da SK400, capaz de executar remotamente todas as operações realizadas
com o instrumento de pesagem.
• Cabo de ligação de 3 m com ficha de isqueiro.

COMPUTER SEKOTRONIC
SK6000/4-20MA
Euro

1 517

• As mesmas características do modelo SK 6000.
• Com saída analogica 4...20mA
(para interface com um PLC. Adequado para máquinas estáticas).
• Cabo de ligação tipo M12, 5 polos macho sem terminação, de 5 m
(CA-M125PM-5).
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COMPUTER SEKOTRONIC

SK6000RT-WL
Euro

1 929

• Terminal remoto wireless, sem fio, equipado com display e teclas idênticas às
da SK6000, capaz de executar remotamente todas as operações realizadas
com o instrumento de pesagem.
• Cabo de ligação de 3 m com ficha de isqueiro.

A TECNOLOGIA SEKO É CERTIFICADA 4.0
SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE
DA EMPRESA AGRÍCOLA ATRAVÉS
DO CENTRO DE PROCESSAMENTO SEKOTRONIC SK6000 P/ A INDUSTRIA 4.0
Esta tecnologia de software, que permite gerenciamento e controle remotos da máquina:
• permite que o diálogo entre o misturador no campo e o computador ou tablet forneça
informações úteis que permitem tomar decisões em tempo real e modificar o
programa diário, reduzindo possíveis desperdícios e simplificando a comunicação
entre criadores, operadores e nutricionistas;
• simplesmente indica ao operador as operações a serem realizadas com os valores
programados para as atividades quotidianas;
• planeia e controla as operações de alimentação com os misturadores Seko;
• monitora os horários de trabalho, possíveis desvios, os principais erros que podem
ocorrer no uso diário;
• melhora a precisão da mistura e rastreia a qualidade do produto e do processo de
produção, reduzindo assim o consumo de alimentos e matérias-primas;
• monitora automaticamente os alimentos fornecidos aos grupos, o consumo e
qualquer desvios;
• permite gerenciamento rápido e automatizado do armazém da empresa, stock,
planejamento de compras, cálculo de custos.
Esses benefícios são garantidos pelo cumprimento de alguns requisitos fundamentais, uma
combinação perfeita de automação e interligação entre processos industriais e máquinas
usadas para implementá-los, com o objetivo final de otimizar as condições de produção e
trabalho para agricultores e fazendas.

SEKOTRONIC SK6000

Euro

5 826

Kit Composto da:
1 Sekotronic 6000 sistema de pesagem e controle com opções
1 Kit de interligação à internet móvel HSPA
1 Aplicativo na “nuvem” FarmManager WEB BUSINESS - 12 m.
1 Kit de comunicação USB para PC de escritório
Requisitos de sistema para uso, fornecidos pelo cliente:
Sistema operacional Microsoft Windows 10 ou Mac OS X 10.10 ou posterior.
PC com resolução de monitor / display 1440x900 ou superior e porta USB.
www.sekoindustries.com
145

ACESSÓRIOS

SK6000-TDATAKIT-PRO

SK6000-MDM868LR-OKIT 2
6 757

Euro

Kit de transferência de dados em modo wireless para SK6000 composto
por:
• SK6000-TDATAKIT-BUS com aplicação FarmManager
Network Business 1 utente.
• Modem ARF8ULRT (lado escritório).
• Modem ARF8ULRT com grau de proteção IP67 (lado
instrumento de pesagem).
• Antena externa para escritório.
• Antena magnética para o veiculo.
• Alimentador 220Vac/12Vdc.
• Conversor USB-RS232C.
• Cabo RS232C-modem DE9 M/F da 2m.
• Cabo modem da 2 m.

IPRINTMINI
Euro

1 477

• Impressora térmica profissional de cabina, de
dimensões contidas (150x130x110 mm) para SK6000.
• Cabo de ligação de 5 m.

IPRINT2
Euro

1 703

• Impressora térmica profissional externa (IP65) para
SK6000.
• Cabo de ligação de 5 m.

146

Euro

2 248

Kit de transferência de dados para SK6000, no modo manual,
composto por:
• Dispositivo TDATA GIGA Reader e 2 dispositivos T-DATA
GIGA.
• Software FarmManager NETWORK Profissional Edition (p/ um
PC).
• Para sistemas operativos Windows 7, 8 e 8.1 (64bit).
• Arquivos de Receitas, Ingredientes, Grupos de Animais,
Operadores, Clientes e Fornecedores.
• Programação de receitas por para animais ou totais.
• Possibilidade de programar Receitas Múltiplas e / ou Diárias.
• Tempo de mistura automática.
• Gestão da percentagem de matéria seca (peso seco).
• Gestão de Compras e Armazém.
• Gestão da Produção de Leite.
• 16 relatórios estatísticos.
• Controle preciso da execução da mistura.
• Controle cuidadoso do consumo, alimentos sobrantes no
estábulo
• (sobras), tempos de trabalho, custos.
• Controle do consumo de matéria seca (DMI).
• Rastreabilidade completa de todas as operações realizadas
com os
• instrumentos de pesagem.
• Capacidade de filtrar relatórios por operador e cliente.
• Transferência de dados via USB (T-DATA Giga) ou wireless
(opcional).
• Função de backup automático.
• Gerenciamento de dados estatísticos dos instrumentos de
pesagem.
• Suporte remoto online.
• Traduzido em 18 idiomas.

SISTEMA DE PESAGEM

COMPUTER
SEKOTRONIC
SKDG 500
Euro

Sem custo extra

SKDG500 OFERECE:
• Os parâmetros de configuração podem ser
definidos pelo usuário para uma
personalização completa do dispositivo
baseada nas suas exigências para uma
melhor flexibilidade
• Novo teclado com acesso rápido às teclas
de alarme, tara e configuração
• Variação simples de calibração para ter o
peso perfeito a qualquer momento e
condição
• Controle de sobrecarga para segurança da
máquina
• Monitoramento simples de peso
• Método de Trabalho Total / Parcial e Peso
Líquido / Peso Bruto
• Tecla de bloqueio que permite congelar o
peso exibido durante os movimentos da
máquina
• Alarme sonoro interno que informa o
operador que está se aproximando ou
atingindo o peso alvo
• Porta padrão WiNETTM para ligar TODOS
os acessórios wireless
• Duplo Display LCD de maiores dimenções
• O operador pode alterar o nome de
componentes, pontos de distribuição e
programas no seu próprio idioma
• Gerenciamento multilíngue de mensagens
do operador e menus individuais
• Novo teclado com acesso direto a receitas
e programas de distribuição
• Os programas podem ser definidos para
PESO TOTAL ou para NÚMERO DE
CABEÇAS
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• A modificação do PESO TOTAL ou NÚMERO
DE CABEÇAS pode ser ajustada antes do início
da execução, de forma a ter um Programa que
esteja sempre alinhado com as necessidades
dos animais.
• 2 menus específicos para receitas e programas
de distribuição
• Interface SW compatível com DTM ™ Suite
(DTM Light recomendado) com instalação local
ou nuvem
• Display superior: LCD de 6 dígitos com 45 mm
para melhor visibilidade com otimização da
exibição de peso e gerenciamento do sexto
dígito para peso
• Display inferior: display gráfico com exibição de
menu em 3 linhas, edição simplificada de
nomes e componentes de receitas graças à
presença de caracteres alfanuméricos
selecionáveis com cursor
• Unidade de controle com diagnósticos internos
para controle de todas as funções (display,
sinais de telemóvel, teclas)
• Menu de serviço que exibe a contagem de
horas de trabalho
• Contagem do número de sobrecargas do carro
misturador
• Versões disponíveis: UNIVERSAL BOX ou
SLIM BOX
• Transferência de dados via chave USB (Slim
Box)

• 24 receitas com até 18 componentes
cada
• 24 Programas de Distribuição com 18
Pontos de Distribuição cada (pen)
• Escolha do Componente de uma lista
de 48
• Escolha do ponto de distribuição (pen)
de uma lista de 48
• Conexão de acessórios
• Pode ser conectado a todos os
modelos de células de carga
• Conexão direta de barras de peso ao
indicador ou via caixa de junção

COMPUTER
SEKOTRONIC
SKDG 600
1 969

Euro

• Todas as funcionalidades do SKDG500
• Duplo display LCD com melhor interface
utente e com claras mensagens operador
• Gestão multilíngue das mensagens do
operador
• Controle do temporizador de mistura final
da carga para o melhor TMR
• Os dados de acumulação de
componentes são gravados internamente
• 2 menus específicos para receitas e
programas de distribuição
• Compatível com o DTM ™ Suite
(DTM Advanced recomendado)
• O programa de Receitas e Distribuição
pode ser definido para PESO TOTAL ou
para NÚMERO DE CABEÇAS

• A alteração no peso total ou no número de
cabeças pode ser definida antes do início da
execução, de modo a ter um programa que
esteja sempre alinhado com as necessidades
dos animais.
• Display superior: LCD de 6 dígitos com 45 mm
para mostrar o peso
• Display inferior: número de dígitos variando de
acordo com os caracteres exibidos em 6 linhas
• Unidade de controle com diagnósticos internos
para controle de todas as funções (display,
sinais de celular, teclas)
• Menu de serviço que exibe a contagem de
horas de trabalho
• Contagem do número de sobrecargas do carro
misturador

• Versão disponível: UNIVERSAL BOX ou SLIM
BOX SKDG600 OFERECE:
• 99 Receitas com até 24 Componentes cada
• 48 Programas de Distribuição com 48 Pontos
de Distribuição cada (pen)
• Escolha do Componente de uma lista de 99
• Escolha do ponto de distribuição (pen) de uma
lista de 64
• Conexão de acessórios
• Pode ser conectado a todos os modelos de
células de carga
• Conexão direta de barras de peso ao indicador
ou através da caixa de junção

COMPUTER
SEKOTRONIC
SKDG 800O IC
Euro

• Porta padrão WiNET ™ para conectar TODOS
os acessórios sem fio
• Todos os menus no idioma local (incluindo
CHINÊS e JAPONÊS) e interface de usuário
com teclas função
• Início automático do tempo de mistura definido
• Gestão de Receitas com Componentes
indicados em Kg / Libras ou porcentagem
• Gestão de pen's com associação de receita e
configuração de rações diárias
• Gestão de grupos per otimizar a preparação
de uma única receita per todas as pen
alimentadas com isso
• Planificação automático de cargas e
distribuição para misturadores estáticos
• Gestão das sobras para cada grupo de
animais

• Gestão Premix
• Controle total do tempo de trabalho e custos
automaticamente desde o início da preparação da
receita até a distribuição do material de cada grupo
de animais
• Gestão de quantidades diretamente na escala
para controle imediato
• Criação de grupos diretamente da balança
• Gestão de usuários e operadores
• Integração completa no dg precisionFEEDING ™
• Compatível com o software "DTM Suite IC" (não
obrigatório)
• Comunicação de dados com o software via WI-FI
ou GPRS
• Integração completa com o acessório “distribution
tracking” para rastrear a nutrição que realmente foi
dado a cada grupo de animais

4 589

• Versões disponíveis: UNIVERSAL BOX ou
SUM BOX
• O indicador disponível na versão SLIM BOX
com a gestão de transferência de dados via
chave USB
SKDG600 OFERECE:
• 48 receitas com até 24 componentes cada
• 96 pontos cada, com um máximo de 16 rações
diárias (importadas do DTM-IC)
• Escolha do Componente de uma lista de 100
• (importado do DTM-IC)
• 64 grupos com um máximo de 48 pontos cada
• (importado do DTM-IC)
• Conexão de acessórios
• Pode ser conectado a todos os modelos de
células de carga
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ANALIZADORES
ANALIZADOR
PORTATIL

X-NIR

Preço líquido

18 129 €

• 3 famílias para escolher na lista mundial
(o instrumento pode ter no máximo 7 famílias carregadas)
• Contrato de serviço por 1 ano para 3 famílias
OUTRAS FAMÍLIAS DISPONÍVEIS
• Família de nutrientes completa adicional

Preço líquido

ANALIZADOR
PORTATIL

1 051 €

AGRINIR™

Preço líquido

36 485 €

• Famílias incluídas no preço da máquina:
silagem de milho - feno - pastone - feno de luzerna silagem de erva TMR - farinha de soja
• Contrato de serviço para 1 ano em 3 famílias
OUTRAS FAMÍLIAS DISPONÍVEIS
• Família de nutrientes completa adicional

Preço líquido
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1 051 €

KIT FEEDSCAN-LC-FM
Preço líquido

22 878 €

KIT DG
PRECISIONFEEDING
FEEDELIO IC
Preço líquido

O kit inclui:
• Analisador
• Cabos
• Caixa de comunicação
• Contrato de serviço para o primeiro ano de atualização de
curvas - peças de reposição e software para atualização do
analisador na Nuvem

O kit inclui:
• 999-0970 DG8000-IC / SB-SPM-CG B_DG
• 979-0292 modem 3G (cartão SIM incluído)
• 989-0004 cabo de alimentação 3,8 m SPM + 2 Faston
• Cabo do sensor 989-0124 L = 8mt SPM + fios
• 999-1182 Kit DTMcore - IC Cloud - Licença para o primeiro ano
7 582 €
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TIPOLOGIA DE RODAS

258

01

02

03

SAMURAI

SAMURAI

SAMURAI

04

05

06

SAMURAI (11-13-15 m3)
SAKURA/MUSTANG 3W (posterior)

SAMURAI (11-13-15 m3)
SAKURA/MUSTANG 3W (posterior)

07

08

09

SAMURAI (17-18-20-21-23 m3)
SAMURAI 7 SELF-TRON (posterior)

SAMURAI (17-18-20-21-23 m3)
SAMURAI 7 SELF-TRON (posterior)

SAMURAI
SAMURAI 7 SELF-TRON (posterior)

10

11

12

BUFFALO

BUFFALO (12-14-16 m3)
TIGER (OPCIONAL)

BUFFALO (20 m3)
TUAREG 7 SELF-TRON (posterior)

SAMURAI 7 SELF-TRON (anterior)

13

14

TIGER (9-11 m3)

15

TIGER/MUSTANG V2 (posterior)

16

17

SAKURA/MUSTANG 3W
MUSTANG V2 (anterior)

SAKURA/MUSTANG 3W
MUSTANG V2 (anterior)

SÉRIE

TUAREG 7 SELF-TRON (anterior)

REF.

MÁQUINA

DESCRIÇÃO

DIMENSÃO PRESSÃO EQUIPAMENTO

01

SAMURAI

400

26/8 R14.0

5F MA41 18PR

620 x 210

8.0

STANDARD

02

SAMURAI

450

285/70 R19.5

8F XTA 148A8

890 x 285

8.0

STANDARD

03

SAMURAI

450

285/70 R19.5

8F HN806 150J

890 x 285

8.0

OPCIONAL

3

04

SAMURAI (11-13-15 m )
SAKURA/MUSTANG 3W (posterior)

500-3W

315/70 R22.5

8F XTA 158A8

1032 x 315

8.0

STANDARD

05

SAMURAI (11-13-15 m3)
SAKURA/MUSTANG 3W (posterior)

500-3W

315/70 R22.5

8F ASR69 152M

1032 x 315

8.0

OPCIONAL

06

SAMURAI 7 SELF-TRON (anterior)

500/600/650

315/80 R22.5

10F HN352 157K

1094 x 315

9.0

STANDARD
(MUD+SNOW)

07

SAMURAI (17-18-20-21-23 m3)
SAMURAI 7 SELF-TRON (posterior)

500-600

385/65 R22.5

8F XP27 165A8

1092 x 385

8.0

STANDARD

08

SAMURAI (17-18-20-21-23 m3)
SAMURAI 7 SELF-TRON (posterior)

500-600

385/65 R22.5

8F AGC28 160K

1092 x 385

8.0

OPCIONAL
(MUD+SNOW)

09

SAMURAI
SAMURAI 7 SELF-TRON (posterior)

650-700

445/65 R22.5

10F AR01T 169F

1150 x 445

8.0

STANDARD

10

BUFFALO

V1

10/75 R15.3

8F IM04 14PR

760 x 264

5.5

STANDARD

V2

215/75 R17.5

8F XTA 135A8

780 x 215

6.0

STANDARD

11

3

BUFFALO (12-14-16 m )
3

12

BUFFALO (20 m )
TUAREG 7 SELF-TRON (posterior)

V2

445/45 R19.5

8F HN829 160J

900 x 445

9.0

STANDARD

13

TIGER (9-11 m3)

V1

400/60 R15.5

8F AW708 16PR

875 x 400

6.0

STANDARD

14

TIGER/MUSTANG V2 (posterior)

V1-V2-V3

19/45 R17.0

8F AW708 18PR

866 x 491

4.5

STANDARD

15

TUAREG 7 SELF-TRON (anterior)

V2

435/50 R19,5

8F HN829 160J

928 x 435

9.0

STANDARD

16

SAKURA/MUSTANG 3W
MUSTANG V2 (anterior)

500/3W/V2

435/50 R19,5

10F HN829 160J

928 x 435

9.0

STANDARD

17

SAKURA/MUSTANG 3W
MUSTANG V2 (anterior)

500/3W/V2

435/50 R19,5

10F ST01 160J

928 x 435

9.0

OPCIONAL
(MUD+SNOW)
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