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Referencia Saida de distribuição Volume da caixa Peso em kg Comp x Larg x Al (mm) Preço

Versão de comandos elétricos

P28BCLE Lateral 2,2 m3 1 490 2400 x 2000 x 1850 24 478 €

P28BCE Difusor 2,2 m3 1 490 2400 x 2000 x 1850 24 478 €

Opções REF.

Alongamento da porta para fardos prismáticos RP075P 627 €

Versão semi suspensa standard (homologação DREAL, peso máximo de 800 Kg) SP28 4 298 €

Versão rebocada (homologação DREAL, peso máximo de 450 Kg) TR28 2 597 €

Kit de engate descentrado (+ 180 mm) (barra de engate de categoría 3) PKAD 673 €

Iluminação para máquina suspensa PECL 392 €

P280 BCE

P280 PALHA PICADA 
Comando elétrico

• Rolo destroçador de acionamento hidráulico.
• Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
• Turbina de pás aparafusadas.
• Tapete de correntes Ø 10 mm.
• Barras de tubos HLE desmontáveis.
• Indicador e regulador de avanço do tapete com inversor de marcha.
• Porta traseira hidráulica.
• Distribuição de 5 a 7 m.
• Distribuição de fardos cilíndricos ou prismáticos com

alongamento da porta em opção.
• Cardam com embraiagem e roda livre.
• Atrelagem semi-automática (modelo suspenso).
• Saída de distribuição lateral ou difusor ao chão.
• Pressão de óleo do trator: 180 bars.
• Ajuste do comprimento da palha cortada graças a 4 contra-facas reguláveis.
• 7 facas moveis por pá (56 no total)
• Duplo comando traseiro.
• Potência mínima aconselhada: 120 CV.

Destroçadora distribuidora 
para palha picada
P280

Só disponível 
com saída lateral
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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.
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PAILLEUSES BRINS COURTS
P280

Referencia Saida de distribuição Volume da caixa Peso em kg Comp x Larg x Al (mm) Preço

Versão de comandos elétricos

RD53BCL Lateral 4,2 m3 2 890 4300 x 2200 x 2700 35 344 €

RD53BC Difusor 4,2 m3 2 890 4300 x 2200 x 2700 35 344 €

Opções Ref.

Cardam homocinético CGAFDP 968 €

Rodas para estrada 235/75/R17,5 RPR235 650 €

RD53BCL

Reboque destroçador 
distribuidor para palha picada
RD 530

RD530 PALHA PICADA 
Comando elétrico

• O reboque-distribuidor RD530 Brins Courts foi especialmente
desenvolvido para distribuir e triturar palha seca e efetuar camas para
aviários e bovinos.

• Comando principal elétrico à frente + duplo comando traseiro.
• Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
• Tapete com correntes Ø 12 mm. / barras de tubos HLE

desmontáveis.
• Regulador de avanço do tapete com inversor de marcha.
• Porta hidráulica com 2 cilindros ED de elevação para a carga dos

fardos.
• Eixo fixo, luzes traseiras, lança regulável com barra de engate
• articulada.
• Fundo móvel acionado mediante motor hidráulico.
• Porta para limpeza do fundo duplo.
• Cardam com embraiagem e roda livre.
• Fardos cilíndricos Ø 120 a 200 cm. / fardos prismáticos 2,60 m.
• Pressão de óleo do trator: 180 bars.
• Rolo destroçador de acionamento hidráulico.
• Turbina de pás aparafusadas.
• 7 facas moveis por pá (56 no total).
• Saída de distribuição lateral ou difusor ao chão.
• Ajuste do comprimento do corte da palha graças a 4 contra-facas

reguláveis.
• Distribuição de 5 a 7 m.
• Potência mínima aconselhada: 120 CV.

Facas tratadas e resistentes

Homologação DREAL

Só disponível 
com saída lateral
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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.




