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MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS al costat de l’agricultor des de 1978.

CINTES, ELEVADORS I TRANSPORTADORS Tel. +34 973 524 336

www.segues.essegues@seguessl.com

Una cinta, un elevador o un transportador pneumàtic fa més fàcil el moviment de la fruita seca, sempre 
tenint en compte que treball realitzarem i amb quin fruit.

PUNTS FORTS:
- Les cintes transportadores es fabriquen de diferents grandàries i diferents característiques i són adequa-
des per a la càrrega i descàrrega ràpida de productes com a avellanes, castanyes, ametlles...
- Les cintes de classificació són idònies per a qualsevol mena de selecció manual del producte.
- Tant l’elevador vertical com el de catúfols serveixen per a la càrrega i descàrrega ràpida sempre tenint
en compte el treball a realitzar i el muntatge de la instal·lació
- El transportador pneumàtic amb turbina és apta per a manipular productes d’una forma ràpida com a
avellanes, blat de moro...

MODEL AMPLADA
ALÇADA MÁX. DE 

DESCÀRREGA
mm

ALÇADA MÍM. DE 
DESCÀRREGA

mm
4 m 200 / 400 3.350 2.570
5 m 200 / 400 4.100 2.950
6 m 200 / 400 4.400 3.100
7 m 200 / 400 4.600 3.440
8 m 200 / 400 5.000 4.000
10 m 200 / 400 5.460 4.450 Cinta transportadora

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CINTA TRANSPORTADORA 
(CÀRREGA - DESCÀRREGA):

- Es subministra en versió amb rodes o fixa i amb motors 220/380 v.
- Es poden realitzar models personalitzats.

Cinta transportadora MIT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA
CINTA TRANSPORTADORA MIT

- Cinta adequada per a carregar el producte recol·lec-
tat directament del camp.
- Transportable amb tractors agrícoles.
- Equipada amb motor elèctric o hidràulic.

MODEL AMPLE LLARG ALT

MIT 1.400 mm 6.000 mm 3.600 mm

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA
CINTA TRANSPORTADORA GRA

- Cinta transportadora per a carregar de producte amb
motor de combustió interna.
- Cinta adequada per a carregar el producte recol·lectat
directament del camp.
- Transportable amb tractors agrícoles.

MODEL AMPLE LLARG ALT

GRA 3.000 mm 8.000 mm 4.500 mm

Cinta transportadora GRA
Assecador SOLAR 20 amb cinta transportadora

Cintes transportadores personalitzades

Punt de càrrega de la cinta 
transportadora

Punt de descàrrega de la 
cinta transportadora



CINTES, ELEVADORS I TRANSPORTADORS Tel. +34 973 524 336

www.segues.essegues@seguessl.com

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CINTA DE CLASSIFICACIÓ PLANA

- Cinta classificadora plana de PVC blanc, regulable en altura i apta per a qualsevol mena de selecció manual 
del producte.
- Funciona amb corrent elèctrica de 220/380 v.
- Disposa de variador mecànic de velocitat i segons comanda
variador inverter electrònic.
- Segons comanda es pot col·locar un ensacador al final. 

LLARG AMPLE

2.000 mm 500 mm

2.500 mm 500 mm

3.000 mm 500 mm

Cinta de classificació plana

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CINTA DE CLASSIFICACIÓ AMB LATERALS

- Cinta classificadora amb laterals de PVC blanc, regulable en altura i apta per a qualsevol mena de selecció 
manual del producte.
- Funciona amb corrent elèctrica de 220/380v.
- Disposa de variador mecànic de velocitat i segons
comanda variador inverter electrònic. 

LLARG AMPLE

2.750 mm 830 mm

Cinta de classificació amb laterals

Mampara d’ajust per a anivellar 
el producte en la cinta abans 

de classificar

Inverter electrònic Inverter mecànic

Inverter electrònic Inverter mecànic

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEVADORS VERTICALS

- Elevador vertical per a la càrrega i descàrrega del producte.
- Adaptat per a cada assecador SOLAR
- Funciona amb corrent 220/380 v.

Elevador vertical col·locat en 
assecador SOLAR 30

Punt de càrrega del elevador 
vertical

Punt de descàrrega del elevador 
vertical

Elevador vertical col·locat en assecador SOLAR 20 amb tub de descàrrega a un calaix d’emmagatzematge
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEVADORS DE CATÚFOLS

- L’elevador de catúfols és adequat per a carregar i descarregar
productes de les sitges.
- Adaptat per a cada assecador/sitja.
- Funciona amb corrent 220/380 v.

Elevador de catúfols

Elevador de catúfols col·locat en una planta d’assecat fixa

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS TRANSPORTADORS PNEUMÀTICS

- El transportador pneumàtic amb turbina apte per a manipular productes de manera ràpida com a avellanes, 
blat de moro, cereals...
- Porta una roda per a facilitar el desplaçament.
- Opcional de tub fix o flexible.

MODEL ALT
(mm)

AMPLE 
(mm)

LLARG TOTAL
mm

POTÈNCIA DEL 
MOTOR (hp)

TENSIÓ
 (v)

PES
(kg)

TRL20 675 730 1.605 2 220/380 35
TRL55 840 730 1.725 5.5 380 76

Transportador neumàtic TRL20

Assecador SOLAR 20 amb transportador pneumàtic TRL55 en posició de càrrega

Assecador SOLAR 20 amb transportador pneumàtic TRL55 en posició de descàrrega


