Empower nature

Ficha de dados das Escavadeiras Capilares Groasis
Parte de la Tecnologia Ecológica Groasis de Economia de Água
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1. Informação geral
Todas as escavadeiras têm a marca CE e são fornecidos com a declaração CE.
Todas as escavadeiras, exceto a “Escavadeira capilar de rochas”, serão fornecidas com esta
broca cabeza. Ela é capaz de penetrar em solo – areia ou argila – com pedras de até 20 cm (8“)
de diâmetro.
• Profundidade de cova de 15 a 20 cm (6 to 8“)
• Diâmetro da cova é de 70 cm (28“)
• Veja o vídeo de 1:40 minutos
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2. Escavadeira capilar direta

Informações do produto:
• C x L x A: 230 x 150 x 170 cm (90.6 x 59 x 66.9“) – peso aprox. 1.000 kg (2.200 lbs)
• 2 Conexões de pressão hidráulica com retorno livre
• Conexões padrão na máquina com conector macho de 3/8”bsp
• Utilizável em inclinação de até 15⁰
• Veja o vídeo de 2:02 minutos
• Tractor mínimo 100HP = 75kW
• Pode ser instalado na parte frontal ou traseira do trator
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3. Escavadeira capilar de pomar

Informações do produto:
• CxLxA: 140 x 180 x 170 cm (55.1 x 70.9 x 66.9“) - peso aprox. 400 kg (880 lbs)
• 2 Conexões de pressão hidráulica com retorno livre
• Conexões padrão na máquina com conector macho de 3/8”bsp
• Utilizável em inclinação de até 15⁰
• Veja o vídeo de 1:44 minutos
• Tractor mínimo 50HP = 37,5kW
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4. Escavadeira capilar de grua

Informações do produto:
• C x L x A: 120 x 120 x 100 cm (47.2 x 47.2 x 39.3“) – peso aprox. 300 kg (660 lbs)
• 2 Conexões de pressão hidráulica com retorno livre
• Conexões padrão na máquina com conector macho de 3/8”bsp
• Utilizável em inclinação de até 60⁰
• Veja o vídeo de 1:54 minutos
• Tractor mínimo 50HP = 37,5kW

Preços: dirija-se ao seu distribuidor local no seu país ou região. Ou consulte a Groasis webshop
para uma indicação fora taxas de transporte e importação.
Groasis instruções de instalação on-line

Groasis B.V. | Franseweg 9 | 4651PV Steenbergen | The Netherlands | T: +31 (0)167 547 554
info@groasis.com | www.groasis.com | You Tube: Groasis Ecological Water Saving Technology
All our offers, orders, contracts and agreements are explicitly subject to our General Terms and Conditions of
Trading. This confidential information is protected by copyright – it remains the property of Groasis

