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Ficha de productoPoste para emparrado de viñedos

Poste Extremo  JS

Vinomatos, Lda.
Rua Fernão de Magalhães, nº 86
2435-092 Caxarias - Ourém

vinomatos@vinomatos.comwww.vinomatos.com

Pré-Podadora de Vinha +
Suporte Universal

Todos os dias a Vinomatos procura as melhores soluções, dando prioridade à
qualidade do material, nunca descurando a relação qualidade/preço para que
possa oferecer ao mercado e seus actuais clientes os melhores produtos a
preços sempre muito competitivos.

Numa altura do ano em que
começa a ser importante a
limpeza e preparação dos

seus terrenos agrícolas,
aproveitámos para lançar

uma incrível campanha
de lançamento das nossas

Máquinas Agrícolas Profissionais.

*Na compra da nossa gama completa de alfaias para o suporte universal.

O futuro passa por poupar
Já decidiu como?
Pode poupar até 7300€*

►

Pré-Podadora
de Vinha

+
Suporte Universal

249 534 999

Mais Informações

Linhas modernasElevada qualidade Construção robusta+ +

O Chassis Porta-Alfaias
para Vinha e Pomar é
uma máquina agrícola
multifuncional
comercializada
pela Vinomatos onde
podem ser aplicadas
diferentes ferramentas.

Regulação hidráulica de
inclinação inferior e altura.
Regulação hidráulica de
abertura lateral e
inclinação superior.
Ancoragem de acessórios
com engate rápido e
parafusos de segurança.

Conheça toda a nossa gama em vinomatos.com



Qualquer umas das máquinas são compatíveis com o Suporte Universal
comercializado pela Vinomatos. Ao adquirir o Suporte Universal e a
Pré-Podadora de Vinha pode poupar até 7300€* na aquisição das
restantes máquinas que podem ser usadas/compatíveis no Suporte
Universal.

Vinomatos, Lda.
Rua Fernão de Magalhães, nº 86
2435-092 Caxarias - Ourém

vinomatos@vinomatos.comwww.vinomatos.com

Conjunto de Ferramentas +
Suporte Universal

Aparador de
Videira

Aparador de Videira
com Lâminas

Desfolhadora

Varredoura de
Restos de Poda

Pré-Podadora
de Vinha

Varredora de Vinha

Aparador
de Videira

249 534 999

Mais Informações

Conheça toda a nossa gama em vinomatos.com

Rápido e EficazForte e Confiável
Aplicável a

qualquer Tractor+ +

REGULAÇÃO
HIDRÁULICA LATERAL


