
TDI MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Araguari - Minas Gerais - Brasil

Rua Calimério Borges, 205
Beatriz - 38446-287
Telefone: +55 34 3242-3717

Três Pontas - Minas Gerais - Brasil

Estrada Municipal, CTP 050, KM 01
Região Quati, 391
Distrito Industrial - 37190-0000
Telefone: +55 35 3265-2176

Siga-nos nas 
redes sociais

Modelo

Não é recomendável ultrapassar 1,5 km/h em terrenos acidentados.

Potência

Rotação nominal

Tanque de combustível

MWM D 229-4

67 CV

1800 RPM

210 l

Hidráulica

0,5 a 3,0 km/h

0 a 10 km/h

Tipo

Colheita (Tartaruga)

Deslocamento (Lebre)

Altura Máxima

Espaçamento entre linhas

Altura Mínima da saia

Peso

Altura

Largura

3,9 m

2,2 m

0,3 m

7.870 kg

3.800 mm

3.000 mm

Comprimento

Capacidade do reservatório

5.130 mm

3.000 l

Declividade 30%

375 BarPressão máxima

Pressão máxima dos motores

Pressão maxima dos pistões

Reservatório

140 Bar

140 Bar

290 l

Voltagem

Bateria

12 V

100 Ah

Refrigeração Água

Modelo Super Flot II

Pneus



Desnível
A Electron Auto é a única 
do mercado que pode 
operar com inclinação de 
até 30%, mantendo o 
nivelamento da colhedora

Reservatório Basculante
Eficiente sistema de reservatório, que 
proporciona a expulsão total dos frutos em 
um tempo mínimo. Tem capacidade para 
3.000L

Comandos Eletrônicos
Comandos eletrônicos de alta confiabilidade, 
proporcionam um maior rendimento de 
colheita por se manterem com regulagem 
ideal independente da carga da planta.

Motor MWM D 229-4
Motor Diesel 4 cilindros, refrigerado a água 
com potência nominal de 67cv a 1.800 RPM 
com torque de 274 Nm. Grande facilidade e 
baixo custo na manutenção.

Eixos dos Vibradores
Equipada de série com colares duplos, para 
uma melhor transferência de vibração para 
planta. Fácil manutenção, permite a retirada 
de 20 varetas soltando apenas 2 parafusos.

Sistema de Ventilação
Novo sistema de ventilação por sucção, 
permite melhor separação de galhos e 
folhas.

Recolhedores
Troca de elastômeros 
rápida e fácil.
Placas fabricadas em 
polipropileno, material 
de alta resistência. 

Transportadores
Transportadores superiores e 
inferiores montados com 
taliscas de Nylon. Esse sistema 
diminui peso e aumenta a 
resistência do conjunto.

Transmissão
Hidráulica
Cubos com redução 30:1, 
dimensionados para o 
dobro da carga de trabalho.

Elevadores
Elevadores Inclinados com raspadores de 
borracha, tracionados por correntes. Baixos 
níveis de ruído e grande vida útil do sistema.

Descarga Lateral
Descarga lateral com alto grau de 
mobilidade e leveza, fabricada com o 
mesmo sistema de correntes e raspadores 
dos elevadores, facilitando reposição. 
Permite descarga com recebimento contínuo 

Climatizador

Climatizador ecólogico de fábrica. Oferece 
conforto ao operador sem causar danos ao 
meio ambiente. 

Projetado especialmente para veículos fora 
de estrada nas mais severas condições de 
relevo, clima, poeira, e intempéries.

Nova célula de operação

Maior visibilidade significa maior agilidade, 
precisão e segurança. A posição alta da cabine, 
vidros amplos e coluna de direção pequena 
garantem um excelente campo de visão para o 
operador.

Manter a disposição ao longo do dia exige bem 
estar, por isso, oferecemos uma cabine ampla, 
com regulagens para o operador e climatizador 

Controles de fácil operação

Toda a configuração da máquina é feita de 
forma eletrônica. O computador mantém 
as velocidades programadas até nas 
lavouras mais robustas, garantindo um 
maior aproveitamento de combustível e 
rendimento de colheita.

Acionamento por Joystick
Funções controladas pelo joystick:

*Transportadores, elevadores e ventilação
*Inclinação e abertura do reservatório
*Nivelamento
*Vibração e rotação do motor

Todas essas funções são ativadas com as velocidades
programadas no display.
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