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TRENCADORES

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS al costat de l’agricultor des de 1978
Trencadores per a fruits secs adaptades a totes les produccions.
Trencar, separar la pela de la llavor i calibrar són les opcions que t’ofereixen les nostres
trencadores.

  PUNTS FORTS:

 
- Diferents models per a les petites i mitjanes ex-
plotacions.
- Funcionen amb corrent de 220/380v excepte el 
model P10 que és manual.
- Opcions per a trencar, trencar i separar i trencar 
separar i calibrar productes sencers i sense closca.

Trencadora 
manual P10 per 

avellanes

TRENCADORA P80
- Model P80 és una trencadora per a una producció 
de 25-30 kg/h en funció de la varietat.
- Es recomana que el producte estigui calibrat.
- Regulació mitjançant un pom d’ajust de calibre.
- Trenca avellanes, ametlles, nous, festucs.... combi-
nant el pinyó estriat adequat.

ALT 
(mm)

LLARG
(mm)

AMPLE 
(mm)

PES
(kg)

450 280 320 19 Pom d’ajustament 
P80, P80 COMBY i P80 

SUPER

Trencadora P80

Pinyó estriat P80, 
P80 COMBY i P80 

SUPER

TRENCADORA P80 COMBY
- Model P80 COMBY és una trencadora - separadora de la closca de la llavor mitjançant 
una turbina 
- Una producció de 25-30 kg/h en funció de la varietat
.- Es recomana que el producte estigui calibrat.
- Regulació mitjançant un pom d’ajust de calibre.
- Trenca avellanes, ametlles, nous,.... combinant el pinyó estriat adequat.

Trencadora P80 COMBY

TRENCADORA P80 SUPER
- Model P80 SUPER és una trencadora - separadora de la closca de la llavor mitjançant un 
corró.
- Una producció de 25-30 kg/h en funció de la varietat.
- Es recomana que el producte estigui calibrat.
- Regulació mitjançant un pom d’ajust de calibre.
- Trenca avellanes, ametlles combinant el pinyó estriat adequat.

ALT 
(mm)

LLARG
(mm)

AMPLE 
(mm)

PES
(kg)

1.320 725 600 50

ALT 
(mm)

LLARG
(mm)

AMPLE 
(mm)

PES
(kg)

1.300 1.400 600 105

Trencadora P80 SUPER
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TRENCADORA P200
- Model P200 és una trencadora - separa-
dora de la closca de la llavor mitjançant dos 
corrons i existeix la possibilitat del calibrat-
ge de fruits sencers sense closca.
- Una producció de 40-50 kg/h en funció de 
la varietat.

ALT 
(mm)

LLARG
(mm)

AMPLE 
(mm)

PES
(kg)

2.400 2.000 1.400 280

Trencadora P200

TRENCADORA P300
- Trencadora P300 per a avellanes amb sistema de trencat de plaques d’impacte.
- Una producció de 60-70 kg/h en funció de la varietat.

ALT 
(mm)

LLARG
(mm)

AMPLE
(mm)

PES
(kg)

2.400 4.650 950 510

Trencadora P300

Punt d’entrada de 
producte en la trencadora 

P200 i  P300

Corró trencador

Col·locació del corró 
trencador

Punt de sortida de 
producte en la trencadora 

P200 i P300

Quadre eléctric 
de comandament 

P300

Vista lateral de la 
trencadora P200

Quadre eléctric 
de comandament  

P200

Corró calibrador 
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NETEJADORA DE PLAQUES VIBRANTS
- La netejadora de plaques vibratòries és adequat per a separar del
producte trencat la closca de la llavor per mitjà d’un ventilador d’aire.
- Sistema compost per plaques vibratòries combinat amb una turbina
d’aire.
- S’utilitza després del trencament del producte i es pot subministrar amb
voltatge de 220 volts i 380 volts.
- Netejador per a una producció de 300kg/h depenent de la varietat i del
trencament del producte.

ALT 
(mm)

LLARG
(mm)

AMPLE
(mm)

PES
(kg)

1.900 1.200 1.200 175

Punt d’entrada de 
producte

Punt de sortida de 
llavor 

Punt de sortida de la 
closca

Turbina d’aire

Netejadora de plaques vibrants




