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RECOL·LECTORES  
- 

RASCLETS
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MAQUINÁRIA AGRÍCOLA SEGUÉS al costat de l’agricultor des de 1978.

Les recol·lectores són màquines especialment adequades per a la recol·lecció de fruits del bosc com a castanyes, 
avellanes, ametlles, nous, etc. la seva reduïda grandària permet el seu ús amb tractors de petita i mitjana potèn-
cia, facilitant l’accés a les zones de recollida.
Els rasclets permeten formar fileres de producte en el sòl facilitant la recol·lecció amb les recol·lectores.

PUNTS FORTS DE LES RECOL·LECTORES:
- La màquina pot ser utilitzada alhora per a recol·lectar fruits 
secs petits o més grans, amb l’ajuda de l’aspirador.

- El tub flexible d’aspiració té una longitud remarcable per a 
per-metre treballar també en zones de difícil accés a més de 
dife-rents diàmetres en funció del fruit a recol·lectar. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MODEL ALT
 (mm)

LLARG
(mm)

AMPLE
(mm)

POTÈNCIA
(kw)

LLARG TUB
 D’ASPIRACIÓ 

(mm)

Ø BOQUES 
D’ASPIRACIÓ 

(mm)

PES 
(kg)

K100 1.900 1.100 1.600 autopropulsada
(9,7) 8.000 240

K530 1.400 1.700 1.150 20 / 25 10.000 200
K1500 2.200 1.500 1.600 50 7.000 140 500
EU1000 1.700 1.300 1.700 23 12.000 100 320
EU2000 1.650 1.100 1.700 27 15.000 / 25.000 100 / 120 370

K530

El model EU2000 quan és per 
a castanyes no porta cicló.

El model K1500 pot utilitzar-se per a 
l’oliva

Recol·lectora autopropulsada 
K100

EU1000

Recol·lector K1800 mecànic per aspiració amb rasclet i caixa de recol·lecció en la 
part davantera del tractor.

 PUNTS FORTS DELS RASCLETS:
- Col·locat en la part davantera del tractor i un ample de
treball regulat per cilindres hidràulics, permet formar fileres
de producte en el sòl, la qual cosa facilita la recol·lecció mit-
jançant les recol·lectores amb aspiració.

Rasclet davanter amb un ample de treball de 
3.000-5000 (mm) regulat amb cilindre hidràulics.

K1800




