Máquina utilizada na reforma de cafezais ou na poda de renovação,
com alta capacidade de trabalho e excelente limpeza dos grãos.

Cabeçalho articulado

Características técnicas

Lona de recolhimento

Ÿ Sistema

de limpeza composto por peneiras
vibratórias e turbinas de sucção.
Ÿ Baixo custo de manutenção.
Ÿ Caçamba basculante.

Modelo
Potência mínima requerida do trator
Acoplamento
Acionamento
Válvulas do controle remoto necessárias
Vazão necessária
Sistema de recolhimento da lona
Acionamento
Largura dos cilindros recolhedores
Sistema de separação e limpeza
Rotação do cilindro de trilha
Área de limpeza das peneiras
Rotação da turbina de sucção
Sistema de transporte e armazenamento
Transporte dos grãos de café
Quantidade de canecas
Capacidade do graneleiro
Sistema de descarga
Dimensões e Rodagem
Altura total
Comprimento total
Largura total
Altura de descarregamento
Bitola
Peso
Rodagem

Double Master 4 CR
80 cv
Barra de tração
TDP (540 rpm)
2
38-45 l/min
Controle remoto do trator
3.000 mm
405 rpm
3,20 m²
1.420 rpm
Elevador de canecas
41
5.000 l
Basculamento
4.070 mm
8.040 mm
3.860 mm
2.510 mm
2.160 mm
4.700 kg
400/60 - 15,5"

A atualização e o aprimoramento de seus produtos são objetivos constantes da MIAC, que reserva o direito de introduzir modificações em seus componentes e acessórios sem aviso prévio.

utilize o seu aplicativo
de QR Code e saiba
mais sobre o produto.

Nossa especialidade é colheita

Linha de máquinas para recolhimento

do café conilon

Modelos ideais para cada tamanho de lavoura
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

LINHAÉTICA
www.miac.com.br

www.linhaetica.com.br/
etica/industriascolombo

!

Melhor custo benefício de colheita | utilizadas na poda programada, poda zero e poda de ramos |
excelente limpeza dos grãos colhidos.
Responsabilidade
Socioambiental
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MIAC desenvolvendo soluções para a colheita mecanizada

Tecnologia e inovação a serviço do produtor de café conilon

Trilhadora de café conilon para pequenas áreas, utilizada
nas épocas de reforma do cafezal ou de poda de renovação.

utilize o seu aplicativo
de QR Code e saiba
mais sobre o produto.

Comando de recolhimento
utilize o seu aplicativo
de QR Code e saiba
mais sobre o produto.

Comando de nivelamento

Cabeçalho articulável

Características técnicas

Características técnicas

Baixo custo de manutenção.
Ÿ Bicas de descarga.
Ÿ Limpeza por sucção.
Ÿ Recolhe lonas de até 70 metros de
comprimento
Ÿ Grãos de café sem contato com a terra.
Ÿ Transporte do café por elevador de canecas
Ÿ

Potência mínima requerida do trator
Acoplamento
Acionamento
Cardan
Válvulas do controle remoto necessárias
Vazão necessária
Sistema de recolhimento da lona
Acionamento
Largura dos cilindros recolhedores
Sistema de separação e limpeza
Rotação do cilindro de trilha
Diâmetro do cilindro de trilha
Área de limpeza das peneiras
Diâmetro da turbina de sucção
Rotação da turbina de sucção
Sistema de transporte e armazenamento
Transporte dos grãos de café
Quantidade de canecas
Sistema de descarga
Dimensões e Rodagem
Altura total
Comprimento total
Largura total
Bitola
Peso
Rodagem

55 cv
Barra de tração
TDP (540 rpm)
AEMCO - Série 5000
2
38-45 l/min
Controle remoto do trator
2.500 mm
540 rpm
600 mm
0,54 m²
700 mm
1.340 rpm
Elevador de canecas
33
Bica de descarga
3.250 mm
6.680 mm
2.220 mm
1.450 mm
2.150 kg
7.50 x 16"

Modelo
Potência mínima requerida do trator
Acoplamento
Acionamento
Válvulas do controle remoto necessárias
Vazão necessária
Sistema de recolhimento da lona
Acionamento
Largura dos cilindros recolhedores
Sistema de separação e limpeza
Rotação do cilindro de trilha
Diâmetro do cilindro de trilha
Área de limpeza das peneiras
Diâmetro da turbina de sucção
Rotação da turbina de sucção
Sistema de transporte e armazenamento
Transporte dos grãos de café
Quantidade de canecas
Capacidade do graneleiro
Dimensões e Rodagem
Altura total
Comprimento total
Largura total
Altura de descarregamento
Bitola
Peso
Rodagem

Rodas direcionais

Master Café 2 CR
70 cv
Barra de tração
TDP (540 rpm)
2
38-45 l/min
Controle remoto do trator
2.700 mm
435 rpm
640 mm
2,42 m²
680 mm
1.280 rpm
Elevador de canecas
33
3.000 l
3.190 mm
8.120 mm
2.840 mm
2.530 mm
1.830 mm
2.900 kg
10.5/80 - 18"

Ÿ Reduz necessidade de mão de obra no campo.
Ÿ Cilindro

axial para separação das impurezas
mais grossas.
Ÿ Bicos graxeiros com acesso facilitado.
Ÿ Pode ser usada na colheita de café arábica ou
conilon.

