OPCIONAIS
Equipamento
Lança com deslocamento hidráulico lateral.
Largura de trabalho de 3,20 a 6,40 metros.
2 rodas niveladoras.
Rodas 18.5/8,50-8.

Joystick e distribuidor.
Roda adicional.
17.135 €

Equipamento
Lança com deslocamento hidráulico lateral.
Largura de trabalho de 3,20 a 6,40 metros.
2 rodas niveladoras.
Rodas 18.5/8,50-8.
Sistema de rotação da cabeça de trabalho.

Multiflap separador p/ forragem ceca.

1.000€
597€
1.538€

Lona lateral de trabalho.

521€

Kit de 3 placas traseiras (contra o vento).

374€

Kit sinalização de luzes LED.

288€

18.389€

Equipamento
Lança com deslocamento hidráulico lateral interno.
Dupla lança com suspensão hidro-pneumática interna.
Largura de trabalho de 3,20 a 6,40 metros.
2 rodas niveladoras.
Rodas 18.5/8,50-8.

18.635€

Equipamento
Lança com deslocamento hidráulico lateral interno.
Dupla lança com suspensão hidro-pneumática interna.
Largura de trabalho de 3,20 a 6,40 metros.
2 rodas niveladoras.
Rodas 18.5/8,50-8.
Sistema de rotação da cabeça de trabalho.

19.943€
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.

Precio neto
distribuidor

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.

Equipamento

Equipamento

Largura de trabalho variável
Largura de trabalho de até 7 ,80 metros mais o maranho
Largura de trabalho em V de até 7 ,80 metros.
Largura de encordoado lateral de até 7 metros, (com terceiro corpo).
Possibilidade de equipar com três corpos de trabalho independentes.
6 rodas telescópicas de apoio para o trabalho.
Distribuidor FR de 6 elementos.
Radiador refrigerador de óleo.
Comando de bordo.
Rotulas reguláveis AVS.
Separador de feno anti-enredos para rotulas AVS.
Protetor para o motor.
Luzes de sinalização.

Largura de trabalho variável
Largura de trabalho de até 7 ,80 metros mais o maranho
Largura de trabalho em V de até 7 ,80 metros.
Largura de encordoado lateral de até 7 metros, (com terceiro corpo).
Equipado com três corpos de trabalho independentes.
6 rodas telescópicas de apoio para o trabalho.
Distribuidor Load Sensing de 7 elementos com válvulas proporcionais.
Radiador refrigerador de óleo.
Computador de bordo HicomHidra.
Rotulas reguláveis AVS.
Separador de feno anti-enredos para rotulas AVS.
Protetor para o motor.
Luzes de sinalização.

29.015€

32.558€

OPCIONAIS

OPCIONAIS
Terceiro corpo traseiro.

7.609€

Terceiro corpo traseiro.

7.609€

Acelerador de saída do produto DVM. corpo traseiro

2.104€

Acelerador de saída do produto DVM. corpo traseiro

2.104€

Acelerador de saída do produto DVM. dois corpos laterais

4.044€

Acelerador de saída do produto DVM. dois corpos laterais

4.044€

Seccionador ou seletor dos corpos encordoadores

1.066€

Seccionador ou seletor dos corpos encordoadores

1.066€

Terceiro ponto hidráulico conectado ao monitor do encordoador

1.751€

Terceiro ponto hidráulico conectado ao monitor do encordoador

1.751€

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.

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.

Equipamento

Equipamento
Largura de trabalho variável
Largura de trabalho de até 9,00 metros mais o maranho
Largura de trabalho em V de até 9,00 metros.
Largura de encordoado lateral de até 7,60 metros, (com terceiro corpo).
Equipado com três corpos independentes de trabalho.
6 rodas telescópicas de apoio para o trabalho.
Distribuidor Load Sensing de 7 elementos com válvulas proporcionais.
Radiador refrigerador de óleo.
Computador de bordo HicomHidra.
Rotulas reguláveis AVS.
Separador de feno anti-enredos para rotulas AVS.
Protetor para o motor.
Luzes de sinalização.

Largura de trabalho variável
Largura de trabalho de até 9,00 metros mais o maranho
Largura de trabalho em V de até 9,00 metros.
Largura de encordoado lateral de até 7,60 metros, (com terceiro corpo).
Possibilidade de equipar com três corpos independentes de trabalho.
6 rodas telescópicas de apoio para o trabalho.
Distribuidor FR de 6 elementos.
Radiador refrigerador de óleo.
Comando de bordo.
Rotulas reguláveis AVS.
Separador de feno anti-enredos para rotulas AVS.
Protetor para o motor.
Luzes de sinalização.

34.096€

OPCIONAIS

37.629€

OPCIONAIS

Terceiro corpo traseiro.

7.609€

Terceiro corpo traseiro.

7.609€

Acelerador de saída do produto DVM. corpo traseiro

2.104€

Acelerador de saída do produto DVM. corpo traseiro

2.104€

Acelerador de saída do produto DVM. dois corpos laterais

4.833€

Acelerador de saída do produto DVM. dois corpos laterais

4.833€

Seccionador ou seletor dos corpos encordoadores

1.066€

Seccionador ou seletor dos corpos encordoadores

1.066€

Terceiro ponto hidráulico conectado ao monitor do encordoador 1.751 €

Terceiro ponto hidráulico conectado ao monitor do encordoador 1.751€

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.

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.

Equipamento
Largura de trabalho a tudo movido de até 9,40 metros
Largura variável de trabalho em V de até 11,80 metros. Suspensão
hidro-pneumática das lanças.
Nivelador hidráulico lateral nos dois braços.
Sistema de flutuação activa STF para o trabalho.
8 rodas telescópicas de apoio para o trabalho.
Distribuidor FR de 8 elementos e válvula proporcional. Regulação da
velocidade do rotor desde a cabina. Computador de bordo lconhidra.
Rotulas reguláveis AVS.
Separador de feno anti-enredos para rotulas AVS.
Protector para o motor.
Luzes de sinalização.

57.599 €

OPCIONAIS
Distribuidor Load Sensing com válvulas proporcionais.
Radiador refrigerador de óleo.
Multiflap separador com faca de NYLON p/ forragem ceca
Acelerador de saída do produto DVM.
Sistema de posicionamento automático

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.

1.995€
1.012€
3.109€
6.422€
1.818 €

