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00032367

COLHEDORA DE FORRAGEM
colhedora de forragem de área total, para cultura de verão e inverno com
1,0 metro de largura de trabalho, equipado com dois tambores
recolhedores compostos de uma serra circular de alta velocidade em cada
tambor; transmissão dianteira por coroa e pinhão com alojamento blindado;
4 rolos recolhedores internos; rotor regulável com 12 facas em perfil “c”
com possibilidade de 24 tamanhos de picado ( 2 a 36 mm); afiador com
pedra retangular; contra faca da plataforma fixa com duas vidas ; bica de
saída em polietileno  com proteção interna ; transmissão por caixa e
cardan; comando hidráulico  total (bica e quebra jato); produção de 30 a
35 ton/hora.
garantia mínima de 1 ano.

64.334,802 32.167,40UND.00001

00032373

DESCASCADOR RENDA
descascador - descascador de amostra de café para  renda, motor ¼ cv
– 110/220 volts; composição (1): 1 moega para recebimento do café, 1
cabeçote; composição (2): 1 rosca sem fim, 1 ventilador, 2 canecas;
composição (3): 1 bica saída palha e 1 bica café descascado.
garantia mínima de 1 ano.

3.388,001 3.388,00UND.00002

00032370

MESA PROVA DE CAFÉ COMPLETA, COM CUSPIDEIRA, BANQUETA E
BANDEJA EM INOX
mesa prova de café completa , com cuspideira, banqueta e bandeja em
inox - mesa giratória para prova de café, tampo em granito, dimensões:
diâmetro aproximado de 1,10 a 1,40 m x 0,02 m de largura, altura
aproximada de 0,90 m; base em ferro fundido, corpo (estrutura) em aço
carbono; suporte central de pedra, fabricado em ferro fundido com
sistema giratório sobre rolamentos; suporte para xícara para lavar colher;
peso liquido aproximado de 125 kg, na cor azul ou cinza andorinha.
com cuspideira em aço inox; com bojo interno para cuspir os resíduos dos
descartes na hora da prova do café; dimensões: diâmetro de 0,35 m e
altura mínima de 0,50 m.
com banqueta giratória compondo-se de 1 base em ferro fundido, 1 corpo
(estrutura) em aço carbono e 1 assento giratório em madeira, 280 mm de
diâmetro x 550 mm de altura total aproximadamente.
com bandeja triangular para retirada do café do torrador e análise dos
provadores; fabricado em aço inox, com porta etiquetas.
garantia mínima de 1 ano.

8.886,671 8.886,67UND.00003

00032376

MOEDOR
moedor - moedor para café torrado; moinho para café produção de 30
kg/h e acabamento em aço inox. compõe-se de: 1 caixa do moinho, 1
moinho com disco de moagem, 1 moega de recebimento do café torrado, 1
bica de saída do café moído em aço inox, 1 motor de 1 cv /110/220 volts, 1
chicote com tomada, 1 botão liga/desliga.
garantia mínima de 1 ano.

5.002,001 5.002,00UND.00004

00032372

PENEIRAS DE AMOSTRA
conjunto com 15 peneiras de amostra
peneira de classificação de café, confeccionada em quadro de madeira
com chapa interna perfurada de aço carbono, em medidas especificas
para as classificações: 1 moca 9/13 + fundo, f. redondo 9/18 + fundo;
200mm largura x 300 mm comprimento x 0,40 mm altura.

1.568,671 1.568,67CONJ00005

00032377

SELADORA DE EMBALAGENS
seladora - seladora de embalagens bivolt; mandíbula pedal convencional
máquina de soldar embalagens e películas plásticas, fabricada com
matérias primas de qualidade e técnica simples de operação.
estrutura reforçada em tubo metalon e tampo de aço com pintura epóxi.
mesa de apoio regulável em aço inox.
funcionamento baseado no princípio de aplicação simultânea de pressão e
calor: a pressão feita pelo pedal e calor através de resistências tubulares.
pirômetro com regulagem até 300ºc que mantenha a temperatura
desejada.

3.624,001 3.624,00UND.00006
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mordentes em aço com banho de cromo.
datadores opcionais.
placa de proteção em aço inox para segurança das mãos do operador.
chave seletora de voltagem 110/220v.
acompanhada de escova de aço para limpeza dos mordentes, exceto
versões com teflon nos mordentes.
garantia de 01 ano.
mordente horizontal 2 datadores,  resultando em 1 solda de 14mm estriada
em sentido horizontal, possuir 2 aberturas para datadores.
aplicações:
espessuras até 0.40mm (baixa/média) em:bopp / bopp perolizado
(biorientado polipropileno), pet (politereftalato de etileno/poliéster),
metalizada / laminada / aluminizada.
tipo: almofada, sanfonada, pouch e stand pouch, para embalagens de
café.
garantia mínima de 01 ano

00032368

SEMEADORA DE FORRAGEM
semeadora de forragem hidráulica para plantio direto; três linhas
reguláveis de no mínimo 65 cm e máximo 90 cm; com reservatórios de
sementes e fertilizantes individuais fabricados em polipropileno
anticorrosivo, dosadores em disco; plataforma de acesso; limitadores de
profundidade e mecanismo de cobertura em rodas em v.
garantia mínima de 1 ano

21.000,001 21.000,00UND.00007

00032374

SEPARADOR
separador - separador de pedras dos grãos torrados; material de
fabricação em chapa galvanizada, pintura eletrostática na cor preta
micro-texturizada, motor 1/2 cv – 110/220 volts, garantia mínima de 1 ano.

4.500,001 4.500,00UND.00008

00032371

TORRADOR COM 4 BOCAS
torrador com 4 bocas  para provas com moinho, compõe-se de 4
tambores rotativos para torra, com capacidade de 300 g por boca,4
termômetros analógicos, 1 moinho, 4 queimadores a gás, 1 mangueira dos
queimadores à gás, 1 válvula de gás, 1 ventilador para resfriamento, 1
motor elétrico de 1/3 cv/110-220 volts, 5 bandejas em aço inox e 1 painel
composto de 4 reguladores de gás e 1 chave liga/desliga.
garantia mínima de 1 ano

14.311,001 14.311,00UND.00009

00032375

TORRADOR CONJUNTO
torrador conjunto - torrador conjunto com capacidade de 15 kg por torra;
material de fabricação em chapa galvanizada, pintura eletrostática na cor
preta micro-texturizada, motor 1/4 cv – 110/220 volts, capacidade
aproximada por torra 15 kg (60 kg/h), combustível glp, painel de controle,
termômetro para controle temperatura do grão de café, isolamento térmico
de alta capacidade para maior aproveitamento do calor, chaminé com
diâmetro aproximado de 180mm; resfriador, material de fabricação em
chapa galvanizada, pintura eletrostática na cor preta micro-texturizada,
tempo de resfriamento inferior a 1 minuto, motores 1/4 cv e 1/2 cv –
110/220 volts, acionamento elétrico do mexedor do resfriador, mexedor
com raspadores de silicone e descarga automática, coletor de palículas,
chaminé com diâmetro aproximado de 150mm.
garantia mínima de 1 ano.

45.188,001 45.188,00UND.00010

00032369

VEICULO 0KM 1.0 TIPO HATCH
veículo 0km tipo hatch 1.0
especificações: características mínimas
ano/modelo: ultimo fabricado
veículo novo 0km com garantia total mínima de 01 (um) ano sem limite de
quilometragem
portas: 04
cor: branco (pintura sólida)
direção hidráulica;
com capacidade para 5 passageiros.

45.125,331 45.125,33UND.00011
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opcionais:
vidros elétricos dianteiros
travas elétricas
itens de série:
ar condicionado
apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
alça de segurança lado do passageiro
assoalho em carpete
bancos dianteiros reclináveis
banco traseiro rebatível
break light
bolsa porta-objetos nas portas dianteiras
cinto de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos
cinto de segurança laterais traseiros de 3 pontos e central fixo de 2
pontos
console parcial
motor 1.0 8 válvulas flex ou superior
espelho do pára-sol lado do passageiro
hodrômetro digital (total e parcial)
relógio digital
indicador gradual do nível de combustível
indicador gradual de temperatura da água
luz de leitura dianteira
limpador e lavador do para-brisa com intermitência
para-choques com pintura parcial na cor do veículo ou total
pára-sol do motorista com porta-documentos
retrovisor interno com função dia/noite
retrovisores externos com comando interno mecânico ou superior
revestimento parcial ou total do porta-malas
rodas r14 originais com calotas integrais com pneu estepe -r14
tomada 12 v
frisos laterais
calhas de chuva nas portas
grade protetora do cárter
tapetes originais.
ficha técnica:
motor número de cilindros: 3 ou 4 em linha
tipo de ignição: eletrônica
potência máxima: 77 cv (a) 72 cv (g) a 6250 rpm
alimentação combustível: flex (gasolina e etanol)
câmbio e embreagem número de marchas: 05 a frente e 01 a ré
sistema de freios: traseiro -  a tambor com sapata e regulagem automática
de jogo ou superior, dianteiro – a disco ventilado com pastilhas
capacidade do porta-malas (litros): 280 litros
altura do solo: 163 mm.
garantia mínima de 01 ano

216.928,47
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