
Intercepas

Intercepas para montagem nos cultivadores ou semichisels para uma
profundidade de trabalho entre os 5-10 cm e a uma velocidade de 5-10 km/h. 
Fluxo necessário de óleo entre os 6-10 lt / min.

►  

Equipamento de Série:
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249 534 999

Mais Informações

A grande diversidade
de modelos e de
acessórios satisfazem
todo o tipo de
utilizadores.

Ideal para Profissionais 
de Viticultura.

- 2 Palpadores;
- 2 Faca antidegate de L=370, L=500 o L=620 mm
depende do modelo;
- 4 ou 6 alas depende da faca para destorrar;
- 2 Macacos de simples efeito especial;
- Válvula limitadora de pressão;
- Tubos hidráulicos ao tractor;
- 2 placas de engate ao cultivador Thor e Golden;
- Protecções para prevenir acidentes de acordo com
as Regras da CE;

Profundidade de Trabalho:

Entre 5-10 cm e uma velocidade 
de 5-10 km/h 

              Nota importante: Os dois tubos hidráulicos têm sempre que ir conectados
              um à pressão e o outro ao retorno sem pressão (ao tanque)



CONHEÇA OS NOSSOS MODELOS
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Consulte a nossa loja online em:
vinomatos.com

RENTABILIDADE - FIABILIDADE - MANUTENÇÃO

TODOS OS MODELOS OFERECEM A POSSIBILIDADE
DE INSTALAÇÃO DE MAIS ACESSÓRIOS!

Garantia de máxima
eficácia e sempre com

os melhores resultados.

Intercepas

MODELO

LARGURA DE 

TRABALHO (MM) LADO

ISD370 2 x 370 DIREITO + DEIXOU

ISU500 2 x 500 DIREITO + DEIXOU

ISU620 2 x 620 DIREITO + DEIXOU



ACESSÓRIOS
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Intercepas

ACESSÓRIOS DESCRIÇÃO

IAC005 Braço rígido com ponta de enxada.

IAC020 Braço com disco liso de Ø 254mm.

IAC010

Kit completo de válula divisória (somente 

para Tratores com regulador de caudal 

incluído)

IAC018

Conjunto compacto de válvula divisória, 

regulador de caudal e válvula limitadora de 

pressão.

IAC014

Controle elétrico de 2 lados com teclado. 

Somente para INTERCEPAS. Inclui conjunto 

compacto de válvula divisória, regulador de 

caudal e válvula limitadora de pressão.

IAC012

Kit completo com central independente, 

depósito de 30L, refrigerador de óleo, 

limitador de pressão, vávula divisória e 

suporte para cultivador THOR.

IAC021 Suporte para Palpador curto.

IAC054 Placa para engate ao Cultivador THOR.


