Gama de desenroladores

Gama ganadaria

Desenrolador de fardos cilíndricos
Diâm. máx. 1,80 m

DBST18

Para desenrolar e distribuir o feno, a palha, e fardos de feno-silagem. Máquinas
de desenho robusto, com corpo de chapa de 10 mm, corrente de acionamento do
tapete, com elos de 3,8 mm de espessura, que podem distribuir fardos cilíndricos
até 1.80 m de diâmetro que não excedam o peso de 750 Kg.
• Débito de óleo recomendado para uma boa distribuição: 30l/mn
• Funcionamento do tapete por motor hidráulico e desmultiplicação na corrente do tapete: 2 correntes de rolos reforçados esp. 3,8 mm e 16 barras em |_| de 50 x 25 com 3 e 2 dentes soldados 1 sobre 2.
• Lado de distribuição de rolo livre montado sobre chumaceiras com anti-enrolamento.
• Os modelos DBST desenrolam unicamente à direita em relação ao sentido de avanço do trator.

DBST18

Desenrolador sem braço de carga, mas equipado com um painel lateral
ajustável.
O modelo DBST18SB está pré-equipado para receber um braço de carga.
Opção: Placa de fundo.

DBST18 + opção DBAM18

Desenrolador com opção de braço de carga equipado com uma extensão
ajustável e dois cilindros ED que permitem carregar fardos redondos de
750 kg.
Opção: Placa de fundo.

Referencia

DBST18

Denominação

Standard

Comp x Larg (m)

2,00 x 1,75

Peso (kg)

540

Número de elementos ED

1

Preço

Opções

34

5 929 €

Referencia

Preço

Placa de fundo sob o tapete

TFD-P/D

313 €

Braço de carga (+ 80 Kg)

DBAM18

1 430 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Desenrolador TWIN-PIC para fardos cilíndricos
Aspetos generais das TWIN-PIC
Os TWIN-PIC são adaptáveis a carregadores
frontais e a telescópicas

TWIN-PIC V2 / RV2

Os + da TWIN-PIC:
• É predisposta para o engate aos 3 pontos do trator e equipada com um
jogo de chapas para carregador frontal ou telescópica (modelo e
referencia a indicar quando do pedido).
• O engate amovível do desenrolador é equipado com 2 dentes que
permite carregar os fardos antes de engatar a máquina.
• O engate e desengate faz-se de forma automática quando se eleva ou se
deixa no chão.
• A TWIN-PIC é construída de origem com uma predisposição para ser
engatada de um lado ou do outro e desta forma poder distribuir à
esquerda ou à direita independentemente do sentido de marcha.

Todos os TWIN-PIC beneficiam de 3 opções de
engate

• Débito de óleo aconselhado: 30 a 40 l/mi n

Os + da TWIN-PIC R2
A caixa do desenrolador e o tapete são mais compridos 0,35 cm
com o fim de distribuir em manjedouras que o exijam ou para
não pisar o produto quando de montagem frontal.

Comprimento total : 2,55m

Montagem de segurança do motor sobre mola
Referencia

Denominação

Preço

TWIN-PIC V2

DESENROLADOR TWIN-PIC STD
Comando direto ao trator : 1 ED

TFD2

Chapa de fecho do fundo TWIN-PIC V2

TWIN-PIC V2 RG

DESENROLADOR TWIN-PIC REGULÁVEL E CHAPA DE
FECHO DE FUNDO
Comando direto ao trator: 1 ED
Dupla regulação de débito para débito de >40L/min

9 902 €

TWIN-PIC RV2

DESENROLADOR TWIN-PIC ALONGADO
Comando direto ao trator: 1 ED

9 233 €

TFDR2

Chapa de fecho do fundo TWIN-PIC RV2

336 €

TWIN-PIC RV2-RG

DESENROLADOR TWIN-PIC ALONGADO REGULÁVEL E
CHAPA DE FECHO DE FUNDO
Comando direto ao trator: 1 ED
Dupla regulação de débito para débito de >40L/min

8 771 €
323 €

10 401 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Desenrolador TWIN-PIC RV2 para fardos cilíndricos de feno, palha ou feno-silagem.
Diâmetro max. 2.00 m ou peso max. 1000 kg.

A TWIN-PIC RV2-PE

• A TWIN-PIC RV2 PE permite distribuir sem pisar a
forragem à esquerda e à direita.
• Projeção da palha de 6 a 7m depende do tipo de palha.
• Distribuição direita ou esquerda de forragem.
• Chapa de fecho do fundo.
• Regulação elétrica do espalhador e do tapete.
• O kit de distribuição de palha posiciona-se por 2
cilindros hidráulicos.

La TWIN-PIC RV2-PM
• A TWIN-PIC RV2 PM permite distribuir sem pisar a forragem.
• Projeção da palha de 6 a 7m depende do tipo de palha.
• Distribuição à direita e à esquerda das forragens.
• Chapa de fecho do fundo.
• Regulação manual do tapete.
• O kit de distribuição de palha é mantido em posição por 2
cilindros hidráulicos e o deslocamento é assistido por
molas.

Referencia

Preço

TWIN-PIC RV2-PM

DESENROLADOR TWIN-PIC DISTRIBUIDOR DE PALHA com CHAPA DE FECHO DE FUNDO
Comando manual com elevação manual do distribuidor de palha
Dupla regulação de débito manual para débito >40L/min
Necessidade hidráulica: 1 alimentação de efeito duplo

14 378 €

TWIN-PIC RV2-PE

DESENROLADOR TWIN-PIC DISTRIBUIDOR DE PALHA com CHAPA DE FECHO DE FUNDO
Comando elétrico com Elevação hidráulica do distribuidor de palha
Regulação do débito elétrica para distribuidor de palha e tapete
Necessidade hidráulica: 1 alimentação de efeito duplo

17 516 €

Ligação rápida
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Denominação

Dedos do acoplamento em aço

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Gama ganadaria

TWIN-PIC RV2 - PE e TWIN PIC RV2 PM incluem :
Um desenrolador com engate amovível e UM jogo de chapas de adaptação:
Escolha o modelo da tabela abaixo.

INTERFACES DE ENGATE TWIN PIC
Marca

Referencia

EURO

ATEN000038

NEW HOLLAND TP

ATEN000082

MANISCOPIC

ATEN000078

PICHON

ATEN000083

JCB 526 (tool Carrier)

ATEN000080

WEIDEMANN

ATEN000084

JCB Q-FIT

ATEN000045

GIANT TOBROCO

ATEN000085

MERLO

ATEN000040

JOHN DEERE TP

ATEN000086

MAILLEUX /MX

ATEN000079

CATERPILLAR

ATEN000087

DIECI

ATEN000039

CLASS

ATEN000088

DIECI MINI AGRI 26-6

ATEN000093

BOBCAT

ATEN000089

SCHAFFER

ATEN000043

DEUTZ JLG

ATEN000090

FAUCHEUX BLANC

ATEN000068

AVANT TECNO

ATEN000091

MASSEY FERGUSON

ATEN000081

JLG

ATEN000092

Marca

Referencia

ATENÇÃO :
Certifique-se de verificar o modelo da cabeça de acoplamento para carregadores telescópicos.
Para qualquer outro modelo não listado, entre em contato com o serviço técnico para verificar a
disponibilidade.
Para carregadores telescópicos com um debito na cabeça da lança superior a 100 L / min,
entre em contato com nosso departamento técnico.

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Desenrolador para fardos cilíndricos
Fardos de Ø2,00 m máximo até 1 000 Kg
Para todo tipo de fardos cilíndricos,
feno, palha ou feno-silagem
• Débito em litros máx./mín. recomendado: 30 a 60l/min
• Acionamento do tapete por motor hidráulico e redução por
corrente: 2 correntes de rolos reforçadas - esp. 3,8 mm e 16 barras
em |_| de 50x 25 com 3 e 2 dentes soldados 1 sobre 2.
• Lado da distribuição rolo livre montado sobre chumaceiras com
anti-enrolamento
• Os modelos DBST desenrolam só à direita no sentido de avanço
do trator.
• Os modelos DBRH: rotação do desenrolador por comando
hidráulico para descarregar à direita, à esquerda ou atrás.
• Fornecido com acopladores machos 1/2

Kits de distribuidor
de palha
Kit comprenant
•
•
•
•

Discos com suporte e bainhas
2 tubos para toma de óleo (comprimento 6 metros).
Funcionamentos dos discos por 2 motores hidráulicos.
Distribuição de palha de 5 à 12 ou 15 metros (variável em
função do tipo de palha)
• Discos de diâmetro Ø 860 mm para KPD12M.
• Discos de diâmetro Ø 1 000 mm para KPD15M.

Referencia
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Peso

Preço

KPD12M

Kit distribuidor de discos 12 metros

Denominação

165 Kg

3 109 €

KPD15M

Kit distribuidor de discos 15 metros

195 Kg

4 050 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Gama ganadaria
Referencia

Denominação

Preço

Desenrolador standard comando do trator

5 960 €

DBST20H

Desenrolador standard comando por distribuidor na maquina

6 594 €

DBST20E

Desenrolador standard comando elétrico

8 449 €

DBRH20H

Desenrolador de rotação hidráulica comando por distribuidor na maquina

9 136 €

DBRH20E

Desenrolador de rotação hidráulica comando elétrico

DBST20

10 989 €

Opções comuns
INV/BA

Inversão do braço de carga

250 €

TFD-P/D

Placa de fundo do tapete

285 €

ME080T

Engate de adaptação á telescópica

1 182 €

ETF00T

Engate fixo ao trator ou telescópica

1 075 €

RHGD

Regulador de óleo para grande débito

441 €

Opções para DBST20 : Comando direto trator
DPPM

Distribuidor de palha de pentes (elevação manual)

2 417 €

DP2D

Distribuidor de palha de discos

4 797€

DBAM

Porta hidráulica + 1 ED

1 543 €

DBRB55HY

Prolongamento de porta + 1 ED

408 €

Opções DBST20H e DBRH20H
DBRS50SM
ETH50M
DPPH

Extensão do engate

2 040 €

Engate ao trator com deslocamento hidráulico

3 257 €

Distribuidor de palha de pente (elevação manual)

2 417 €

RDKP-2VDE

Elevação do distribuidor de palha de pente

DP2DM12

Distribuidor de palha de discos até 12 m

4 797 €

DBAH

Porta hidráulica de carga

1 765 €

DBRB55HYM

Prolongamento de porta

543 €

KRD1202DM

Kit de regulação dos discos ou dos pentes de comando manual

679 €

998 €

Opções DBST20E e DBRH20E : Comando elétrico
Extensão do engate

2 331 €

ETH50E

Engate ao trator ou telescópica com deslocamento hidráulico

3 547 €

ALC 1/3

Cabo do distribuidor mais comprido 3 m

DBRS50SE

DPPE
DP2DE12
DBAE

429 €

Distribuidor de palha de pente + elevação

3 671 €

Distribuidor de palha de discos até 12 m

4 797 €

Porta hidráulica de carga

2 056 €

DBRB55HYE

Prolongamento da porta de carga

KRD122DE

Kit de regulação dos discos ou dos pentes de comando elétrico
Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

834 €
1 104 €
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Opção: os kits de distribuidor de palha

> opções de porta hidráulica,
prolongamento da porta e
kit de distribuidor de palha de pente.

Kit de distribuidor de palha de pente :
• Débito aconselhado mín. 30l/min maxi : 60l/min.
• Distribuidor de palha até 5 - 6 metros, segundo o tipo de palha.
• O kit de distribuidor de palha é acionado hidraulicamente por um
motor instalado em serie com o comando do tapete de acionamento.
• 1 limitador de débito permite acelerar ou travar o avanço do tapete.
• 1 válvula de 3 vias permite parar a alimentação hidráulica do kit de
distribuidor de palha.
• O kit de distribuidor de palha deve ser elevado para uma posição
vertical para distribuição.
• O bloqueio do kit de pente em posição do distribuidor de palha é de
comando manual originalmente. Existe a opção de comando
hidráulico mediante 2 cilindros de ED.

Kit de distribuidor de palha de discos :
• Débito em litros recomendado : 60 L/min para um distribuidor de palha
de 7 a 12 ou 15 metros, segundo o tipo de palha.
• Alimentação em série por discos e do distribuidor hidráulico para o
comando do tapete de acionamento e as opções.
• 1 válvula de 3 vias permite parar a alimentação dos discos para:
- a carga de fardos cilíndricos.
- a distribuição lateral de forragem.
• Um limitador de débito permite acelerar ou travar o avanço do tapete.
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

> posição elevada do
distribuidor de palha

> opções de porta hidráulica e kit de
distribuidor de palha de discos.

Gama ganadaria

Desenrolador e destroçadora de palha
Modo de distribuição
lateral
DBST 20 + DBAM 610 Kg

Modo de distribuição
lateral
DBST 20
610 Kg

Modo de distribuição
traseira
DBRH 20H 785 Kg

Modo de distribuição lateral
DBRH 20H + DBAM
790 Kg
Para os desenroladores de fardos
cilíndricos com diâm. 1,5 m
Comprimento total = -300 mm
respetivo aos desenrolador de fardos
cilíndricos com diâm. 2,00 m

Desenrolador e distribuidor de discos
modo de distribuição de palha traseiro
DBRH 20H + DBAM + DP2DM 1 010 Kg

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Desenrolador e destroçadoras de pentes
para fardos cilindricos
Modo de distribuição
lateral
DBST 20 + DPPM 660 Kg

Modo de distribuição
da palha em fila
DBRH 20 H + DPPH + DBAM
990 Kg
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Modo de distribuição
lateral DBST 20 + DPPM
660 Kg

Modo de distribuição
da palha traseira
DBRH 20 H + DPPH + DBAM
990 Kg

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Modo de distribuição
lateral
DBRH 20 H + DPPH +
DBAM 990 Kg

