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ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO

1 1 Un

Colhedeira de Forragem com kit de colheita de inverno, acoplada no hidráulico do trator acionada pela
tomada de força do cardã do trator, potência mínima de 55CV caixa com 04 (quatro) rolos para corte,
com facas inteiras nos rolos dianteiros construídos em alta liga, com barras rolantes na bica de
recolhimento montadas sobre rolamento, tombador do produto fixado no tubo de saída com regulagens
vertical e horizontal. Rotor com 10 (dez) facas para corte, cada uma fixada por três parafusos + 05
(cinco) lançadores para lançar a forragem na carreta através do cano, com opção regulagem de corte de
no mínimo 12 (doze) tamanhos distintos de corte, somente através de engrenagem sem corrente, nas
trocas de engrenagem (engrenagem sobre engrenagem) e com quebra grão, com pedra afiadora redonda
rotativa do tamanho total das facas, com correia de transmissão de 5V, com contra faca regulável para
ajuste da distância e capacidade de corte de no mínimo 18 (dezoito) tonelada/hora. Peso mínimo de 735
Kg. Com dispositivo hidráulico no giro para bica de saída. Com espaço para acoplar plataforma na
colhedeira para coleta de pastagem de inverno (kit de colheita de inverno). Com largura mínima de 1,20
mts. e com peso mínimo de 160 Kg.

2 2 UN

Colhedeira de Forragem (Ensiladeira), acoplada no hidráulico do trator acionada pela tomada de força do
cardã do trator, potência mínima de 55CV caixa com 04 (quatro) rolos para corte, com facas inteiras nos
rolos dianteiros construídos em alta liga, com barras rolantes na bica de recolhimento montadas sobre
rolamento, tombador do produto fixado no tubo de saída com regulagens vertical e horizontal. Rotor com
10 (dez) facas para corte, cada uma fixada por três parafusos + 05 (cinco) lançadores para lançar a
forragem na carreta através do cano, com opção regulagem de corte de no mínimo 12 (doze) tamanhos
distintos de corte, somente através de engrenagem sem corrente, nas trocas de engrenagem
(engrenagem sobre engrenagem)  e com quebra grão, com pedra afiadora redonda rotativa do tamanho
total das facas, com correia de transmissão de 5V, com contra faca regulável para ajuste da distância e
capacidade de corte de 18 (dezoito) toneladas/hora. Peso mínimo de 735 Kg. Com dispositivo hidráulico
no giro para bica de saída.

3 3 Und
Carreta agrícola basculante, com carroceria metálica, com capacidade mínima de carga de 04 (quatro)
toneladas, acionada com pistão hidráulico com rodado Tanden, aro 16, dimensões mínimas da carroceria
3,03 x 1,80 x 0,97 metros.
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