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Lubrificantes
e Baterias

Venda de máquinas
agrícolas novas

Peças e Acessórios para Máquinas Agrícolas

Siga-nos no Facebook



» Todo o tipo de peças e acessórios TOMIX

ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA

BICOS DE DESERVAGEM



» Todo o tipo de peças e acessórios
               JOPER e ALFAIAS RIBATEJO

ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA
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ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA

» Discos de todas as medidas

   de 1ª qualidade

» Discos lisos e recortados, facas, relhas, braços para

   escaraficadores e Chisel

» Chumaceiras, Rolamentos para Chumaceiras

» Bicos, trem com rodas, engates, raspadores,

   retentores , cubos de roda

» Todo o tipo de peças e acessórios



ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA

» Todo o tipo de peças
   e acessórios para Tratores

MULTIMARCAS



» Todo o tipo de peças e acessórios

ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA

» Todo o tipo de peças,

   acessórios , baterias e

   lubrificantes para as pick-ups



ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA

CORTA MATO
- com 1,80 metros
- engate rápido das correntes
- proteção frontal e traseira
- 3º ponto oscilante
- extrutura em aço totalmente reforçada
- desing traseiro curvo
  (deixa a máquina mais compacta e fácil de utilizar)
- rastos com regulação de altura
- limitador de esforço com fusivel em cardan
- cardan embraiagem duplo
- correntes de corte em aço de alta resistência

CONSULTE-NOS...



» Bancos de suspensão pneumática

   e suspensão mecânica

» Discos de embraiagem e

   embraiagens completas

» Material de limpeza e consumíveis, botas de trabalho

» Todo o tipo de Filtros de ar,

   óleo, combustível,

   pré filtros, separadores de

   hidráulico e água

ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA



ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA

» Todo tipo de rolamentos de agulhas,
   corte de óleo, borracha e chapa

» Rolamentos para laser

» Temos todo tipo de rolamentos e
   retentores agrícolas e industriais

» Todo tipo de rolamentos de
   chumaceira agrícola

» Temos grades de rolamentos

-

-

-

-



ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA

» Soluções
   completas
   para o cultivo
   do arroz

» Rastos Metálicos, scrotes, sapatas, roletes,
   correntes auto-lubrificadas e acessórios

» Rastos em borracha e acessórios

» Facas, facas de batedores, paletas,
   poleas, telas, réguas, senfins...

» Distribuímos cruzetas da marca Spicer,
   todas as medidas com consulta

-

-
-

-
-



ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA

» Tudo para Enfardadeiras e Gadanheiras, correias,

   facas, discos, cones, porcas, plásticos de revestimento

   para os rolos, atilhos e acessórios

» Tubos de água,

   ar condicionado,

   chaufagem,

   o´rings e

   anilhas



ESPECIALISTA EM MATERIAL AGRÍCOLA

» Todo o tipo de correias para Ceifeiras

   e Enfardadeiras, com a qualidade PIX,

   Continental, Gates e Correias industriais

» Correias lisas e dentadas para as

   embraiagens, batedores, andamentos, etc.

» Correntes para as gargantas das

   Ceifeiras, Tegões, Corta-matos, etc.

» Válvulas de encaixe rápido,

   curtas e longas

» Bacias de retenção de óleos

» Contentor de recolha
   de baterias - 200 L



Caixa com
215 ferramentas

MANNESMANN
M98430

TODO O TIPO DE
LUBRIFICAÇÃO

AGRÍCOLA

Ferramentas MANNESMANN

TODOS OS NOSSOS CLIENTES

                    SÃO IMPORTANTES

VOCÊ SERÁ PRIORITÁRIO

SOLIDEZ
TRADIÇÃO

E CREDIBILIDADE

TODO O
TIPO DE
BATERIAS


