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Série VM TRV
O equipamento de colheita
de grande rendimento
A série VM-XT10 TRV oferece-lhe com alto rendimento,
de grande versatilidade e com grandes vantagens para a
colheita de amêndoa e azeitona.

Estas máquinas são montadas nos braços da pá e
foram concebidas para que possam fazer a colheita em
qualquer tipo de árvore (amendoeiras e oliveiras).
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Cabeça com
fecho de três
pontos
• Peso muito reduzido.
• Engate corrigido a três pontos (não danifica ramos, troncos nem
frutos).
• Vibração circular contínua com possibilidade de variação de
potência de 30-40% com uma operação muito simples (5 min),
dependendo do tipo de árvore à qual vai ser feita a colheita
(amendoeiras ou oliveiras).
• Novos braços de fixação com ancoragem dupla que nos permitem
efetuar engates em troncos com diâmetros compreendidos entre 10
a 50 cm.
• O resultado final da soma do tipo de vibração incorporado com o
sistema de engate corrigido a três pontos é que, tanto em árvores
jovens, velhas, de diâmetro pequeno ou de diâmetro grande, etc., as
percentagens de derrube sejam excelentes e sem qualquer dano.

Opcionalmente, podemos montar os
braços especiais para árvore jovem,
que nos permitirão vibrar sem danificar
qualquer árvore, troncos que oscilem
entre os 8 e os 30 cm. A vibração
que obteremos e as percentagens de
derrube serão excelentes.
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Cabeça
com fecho
paralelo
Z2O e Z1O
(opcional)
Modelos:
Z2O: Abertura máxima de 80 cm.
De maior tamanho e concebido
para que o seu rendimento seja

• Novo sistema de fixação de dois pontos.
• Pode ser montado em todos os modelos de equipamentos de vibração da
Agromelca.

árvores.

• Cilindros localizados na parte posterior, pelo que estão totalmente
protegidos.

Z1O: Abertura máxima de 50 cm.

• Fácil engate ao tronco.

excelente em todo o tipo de

De menor tamanho e concebido
para árvores meio-jovens.

• Grande abertura da pinça.
• Regulação da abertura da pinça, pelo que podemos adaptá-la a todo o tipo
de árvores (de grande diâmetro, jovens, etc.).
• Vibração circular contínua com possibilidade de variação de potência de
30-40% com uma operação muito simples (5 min), dependendo do tipo de
árvore à qual vai ser feita a colheita (amendoeiras ou oliveiras).

NOTA: cabeça recomendada para
árvores cujo diâmetro de tronco
seja superior a 20 cm.
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Movimentos dos modelos da série
VM-XT10 TRV PNA/PGA/DGA
VM1-XT10 TRV
PNA 80 / DGA 80 PLUS
• Rotação da pinça (troncos inclinados).
• 1 telescópico (extensível) de 50 cm.
• Elevação independente do guardachuva.
Este equipamento de vibração foi concebido principalmente para a
colheita de árvores de 1 pé com grande rapidez e facilidade. O modelo
VM1 também nos permite elevar e estender o telescópico para poder
realizar o engate em posições mais elevadas. Em caso de necessidade,
em árvores que coloquem muitas limitações para a colheita com
guardachuva, podemos desengatá-lo com toda a facilidade.
Devido ao seu peso reduzido, pode ser montado em tratores de
fruticultura.
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VM2-XT10 TRV PGA / DGA
• Rotação da pinça (troncos inclinados).

Com a plataforma de colheita no solo e sem mover o
trator do sitio, podemos efetuar engates em árvores

• 1 telescópico (extensível) de 75 cm.

de um e dois pés, engates em troncos com até 2 m
de altura e engates com deslocamentos laterais com

• Elevação independente do guardachuva.

até 2 m. Em caso de necessidade, em árvores que
coloquem muitas limitações para a colheita com

• Rotação lateral da máquina (sx – dx).

guarda-chuva, podemos desengatá-lo com toda a
facilidade.

• Nivelação da pinça.
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Plataformas
de colheita
tubulares de
alumínio

Modelos:
• PNA 80. Medida da boca de 0,80 m e diâmetro aproximado
das barras de 6 - 6,5 m.
• PGA 100. Medida da boca de 1,00 m e diâmetro aproximado
das barras de 7 - 7,5 m.
• PGA 125. Medida da boca de 1,25 m e diâmetro aproximado
das barras de 7 - 7,5 m.
• PGA 140. Medida da boca de 1,40 m e diâmetro aproximado
das barras de 7 - 7,5 m.

A nossa série VM-XT10 TRV está

Com esta plataforma, conseguimos reduzir em 70% o peso de um
guarda-chuvas convencional (ferro), pelo que reduzimos enormemente

equipada com a nova plataforma

o desgaste e as avarias do veiculo que suporta o peso, aumentamos a

tubular de alumínio com opção de
escolher várias dimensões.

manobrabilidade do veículo, a estabilidade, a segurança, a agilidade
de manobras e a rapidez nos deslocamentos.
Agromelca, s.l. é pioneira no fabrico de plataformas de alumínio
(patenteadas).
Com este guarda-chuva, demos um grande passo na mecanização da
colheita e eliminámos um grande problema como é o do peso.

• O seu fabrico tubular facilita as manobras de entrada e saída da
árvore.
• Mediante pedido, é possível modificar o diâmetro (consultar).
• Desengate rápido do guarda-chuva do equipamento de vibração,
caso o tipo de plantação assim o exija (Ex. Olivais não adaptados à
colheita com guarda-chuva).
• OPCIONAL. Barras com ângulo mínimo
(indicadas para olivais).
Caso seja necessário, para facilitar o
desbaste manual na colheita da azeitona
a partir do perímetro exterior do guardachuva, é possível solicitar o ângulo de
barras mínimo.
• OPCIONAL. Suplemento de barras para
aumento de diâmetro.

Plataforma tubular de ferro modelos
PNH 80 PLUS, PGH 100 e PGH 125
(opcional)

Opcionalmente, no equipamento de vibração, é possível instalar o modelo da plataforma
PNH 80 PLUS, PGH 100 ou PGH 125, com projeto tubular e fabricação de ferro.

Plataformas
de colheita
tubulares
de alumínio
(mistas)

• Tem incorporadas duas máquinas de descascar, dois sem-fins e dois
sensores de enchimento do depósito com alarme sonoro.
• Com a incorporação de duas máquinas de descascar e dois sem-fins,
a entrada e limpeza das amêndoas é realizada muito rapidamente,
eliminando os tempos de espera.
• Regulação independente da velocidade de máquinas de descascar e
sem-fins.
• Fácil desmontagem de máquinas de descascar (embora não seja
necessário), sem-fins e chapas de alumínio do depósito para uso
posterior na colheita de outros frutos (azeitonas).
• Fácil extração do eixo das máquinas de descascar (para substituição
de borrachas) retirando apenas três parafusos.
• Desengate rápido do guarda-chuva DGA do equipamento de

Modelos:
• DGA 80 PLUS. Medida da boca de 0,80 m e diâmetro
aproximado das barras de 6 - 6.5 m.
• DGA 100. Medida da boca de 1,00 m e diâmetro
aproximado das barras de 7 - 7,5 m.

vibração, caso o tipo de plantação assim o exija (Ex. Olivais não
adaptados à colheita com guarda-chuva).
• OPCIONAL. Barras com ângulo mínimo (indicadas para olivais).
Caso seja necessário, para facilitar o desbaste manual na colheita da
azeitona a partir do perímetro exterior do guarda-chuva, é possíve
solicitar o ângulo de barras mínimo.
• OPCIONAL. Suplemento de barras para aumento de diâmetro.

• Capacidade de carga aproximada DGA 80. 150-200 Kg.
(dependendo da fruta).
• Capacidade de carga aproximada DGA 100. 200-250 Kg.
(dependendo da fruta).
• O seu fabrico tubular facilita as manobras de entrada e saída
da árvore.
• Mediante pedido, é possível modificar o diâmetro (consultar).

Plataforma tubular de ferro modelos
DGH 80 PLUS e DGH 100 (opcional)
Opcionalmente, no equipamento de vibração, é possível instalar o modelo da plataforma
DGH 80 PLUS ou DGH 100, com projeto tubular e fabricação de ferro.
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Charneira incorporada para locais
de plantação estreitos (opcional)

INSTALAÇÃO
EM MODELO VM1
Para que seja possível fazer a colheita com o guarda-chuva nas plantações em espaços muito reduzidos, é possível incorporar
sistema de charneira.
Esta articulação permite rodar todo o equipamento de colheita 45º num sentido, para que se possam realizar as manobras de
entrada e saída da árvore sem grandes complicações.
O espaço mínimo para que a charneira possa atuar satisfatoriamente é de 5x3.
Se for preciso proceder à colheita de árvores com a charneira a funcionar, o diâmetro do guarda-chuva não pode ser superior a 5 m.

