CATÁLOGO DIGITAL

COMPRAR

ARADO
RISCADOR

Baixe o Manual

2 linhas
Distância entre linhas
2.200mm
150 quilos | 300mm de altura
Profundidade de sulco 300mm
Chassi de 2.300mm de largura
Potência requerida 45cv

3 linhas
Distância entre linhas
1.100mm
180 quilos | 300mm de altura
Profundidade de sulco 300mm
Chassi de 2.300mm de largura
Potência requerida 65cv

4 linhas
Distância entre linhas
700mm
220 quilos | 300mm de altura
Profundidade de sulco 300mm
Chassi de 2.300mm de largura
Potência requerida 75cv

DETALHES
DO PRODUTO

Modelos AR 2L | AR 3L | AR 4L
• Riscador Cadioli é recomendado principalmente para
abrir sulcos em terras já preparadas ( aradas e
gradeadas).
Com sistema de engate de 3 pontos no trator pode ser
u lizado em várias aplicações para diversas culturas,
u lizado para a vidades de plan os onde a
profundidade do sulco é apenas superﬁcial, podendo
ser ajustada através no inovador sistema de
profundidade das hastes.
• Ideal para plan o de batatas, cebolas etc.

Diferencial:
Possui ajuste de profundidade das hastes.

COMPRAR

ARADO
SUBSOLADOR

Baixe o Manual

3 linhas
Distância entre linhas
375mm
415 quilos | 300cm de altura
Haste de 500mm de altura

Modelos AS 3L | AS 5L | AS 7L
• Sistema de engate de 3 pontos no trator, atua na
descompactação do solo facilitando e penetração de
água e nutrientes no solo.

Chassi de 750mm de largura
Potência requerida 75cv

5 linhas
Distância entre linhas
375mm
545 quilos | 300cm de altura
Haste de 500mm de altura
Chassi de 1.500mm de largura
Potência requerida 80cv

7 linhas
Distância entre linhas
375mm

• Subsolador combate em grande escala a possibilidade
de erosão no solo, fazendo assim com que as raízes
estejam mais ﬁrmes com desenvolvimento eﬁcaz.
• Hastes fabricadas com aço altamente reforçado e
recomendado para o trabalho, com ponteiras reforçadas
é capaz de subsolar nas mais diversas variações de solo.
• Rodas de ajuste de profundidade são fabricas em aço,
e ﬁxadas através de rolamentos no chassi do
implemento.

735 quilos | 300cm de altura
Haste de 500mm de altura
Chassi de 2.250mm de largura
Potência requerida 105cv

Diferencial:
Tubos e reforço do chassi são soldados na diagonal,
proporcionando maior reforço e maior durabilidade.

COMPRAR

ARADO SULCADOR

Baixe o Manual

Modelos AS 1L | AS 2L | AS 3L
• Com sistema de engate de 3 pontos no trator, é
u lizado especialmente na abertura de sulcos no
preparo de solo para o plan o.
• Com chassi tubular de alta resistência soldado na
diagonal nos modelos de 1 a 3 linhas.
• Com sistema de segurança de pino fusível de desarme,
esse sistema permite que caso haja algum obstáculo no
subsolo diﬁcultando a passagem do implemento o
mesmo ira desarmar não acarretando danos ao
implemento.

500 quilos

DISPONÍVEL NAS SEGUINTES
CONFIGURAÇÕES:

HASTE COM 35cm | 45cm | 60cm

DETALHES
DO PRODUTO

Diferencial:
Tubos de alta resistência, soldado na diagonal
proporcionando maior sustentação das asa do sulcador
diminuindo o risco de quebra do equipamento
proporcionando maior durabilidade.

COMPRAR

ATERRADOR PARA
FUMO

AF
Distância entre hastes de
1.400mm
180 quilos
Potência requerida 90cv
Comprimento do chassi de
1.500mm
Largura do trabalho de

Modelo AF
• Acoplado ao terceiro do ponto do trator, o A.F é
u lizado para preparar o camalhão (trecho de terra mais
elevado, entre dois sulcos, que se u liza para
sementeira) de fumo.

1.500mm

• É de fácil manuseio e prá co em sua execução.

Diferencial:
Com chassis altamente reforçado e asas com inclinação
ideal para o preparo do solo, o A.F atende perfeitamente
as necessidades da cultura aplicada.

DETALHES
DO PRODUTO

COMPRAR

ARRANCADOR DE
INHAME

Modelo A.I 1L | A.I 2L
• Acoplado ao terceiro ponto do trator, o A.I é um
implemento que contém um chassi super resistente
com hastes e asas produzidas em ângulo para melhor
penetração no solo sem causar danos aos tubérculos.
Implemento de fácil manuseio oferecendo ao operador
maior pra cidade.

1750mm
280 quilos
80cv
1750mm

Diferencial:
Ajuste ideal de profundidade destorroando o solo e
proporcionando um resultado ideal para a aplicação.

COMPRAR

CARRETA AGRÍCOLA
BASCULANTE
ROD. DUPLA
DISPONÍVEL COM
RODADO TANDEN

Baixe o Manual

CAB 3000
Largura de 1.450mm
815 quilos
Capacidade de 4,0m³

Foto ilustra va, não acompanha pneu

Modelo CAB 3000 | CAB 5000
• Basculante hidráulica, possibilitando o operador
efetuar trabalhos sem sair do trator.

Comprimento de 2.960mm
Comprimento total 4.100mm

CAB 5000
Largura de 1.760mm

• Regulagem de abertura da tampa traseira,
possibilitando o operador a limitar a quan a a ser
despejada quando bascular a carreta agrícola.

1000 quilos
Capacidade de 4,9m³
Comprimento de 2.960mm
Comprimento total 4.100mm

Diferencial:
Ideal para transporte, movimentação
e armazenagem de cargas rurais.

DETALHES
DO PRODUTO

COMPRAR

CARRETA DIRIGÍVEL
4 RODAS
CHASSIS SEM
PNEU

Foto ilustra va, não acompanha pneu

CAB 4000
Largura de 1.450mm
430 quilos

Modelo CAB 4000
• Ideal para movimentação de cargas.

Capacidade de 4,0m³
Comprimento de 2.960mm

• Possui sistema de eixo traseiro com balanço central.

Comprimento total 4.100mm

Diferencial:
Ideal para transporte, movimentação
e armazenagem de cargas rurais.

DETALHES
DO PRODUTO

COMPRAR
ESTEIRA LANCER
MULTIUSO

ESTEIRA LANCER
MULTIUSO SEM
MANTA

ESTEIRA DE
TRAVESSA JAN
LANCER

Modelo Lancer Mul uso Sem Manta
• Reves mento com lona de Borracha de alta Qualidade
com espessura de 1/4", lâminas de Nylon, e taliscas
(Travessas) de Aço SAE 1020 e elos soldados.
• Durabilidade e precisão no trabalho, com baixa
manutenção.

Diferencial:
Ideal para distribuição de produtos em pó,
fer lizantes, granulados e sementes para pastagens.

COMPRAR

GAF1000
GUINCHO AGRÍCOLA
FIXO 1000 KG

Baixe o Manual

Modelo GAF1000

GAF1000
Capacidade de carga
1000 quilos
Peso aproximado 125 quilos
Potência de motor 75 a 120cv
Altura de levante 2,70 mts

• Acoplado ao terceiro ponto do trator, o Guincho
Agrícola 1000KG é u lizado de forma simples e ágil na
movimentação de
cargas diversas respeitando sua capacidade de carga do
equipamento.
• Acoplado ao sistema hidráulico do trator, o guincho
hidráulico de 1000kg é prá co pois permite o levante de
carga através do pistão, facilitando e dando maior
comodidade ao operador.

DETALHES
DO PRODUTO

COMPRAR

GAF800
GUINCHO AGRÍCOLA
FIXO 800 KG

Baixe o Manual

Modelo GAF800

GAF800
Capacidade máxima de
carga de 800 quilos

• Acoplado ao terceiro ponto do trator, o Guincho
Agricola GAF800 é um implemento extremamente ú l e
de fácil manuseio.

Peso aproximado 64 quilos
Altura de levante 2300 mm

• U lizado para movimentação de carga em geral.
• É um implemento de simples aplicação e de grande
eﬁcácia em seus resultados.

Diferencial:
Ideial em colheita de frutas cítricas, movimentação de
carga, e levante de Bag de ate 800kg.

DETALHES
DO PRODUTO

COMPRAR

GAF1500
GUINCHO AGRÍCOLA
FIXO COM RODA
1500 KG

Baixe o Manual

Modelo GAF1500

GAF1500
Capacidade máxima de
carga de 1500 quilos

• Acoplado ao terceiro ponto do trator, o Guincho
Agricola rebocável ﬁxo com roda GAF1500 é um
implemento extremamente ú l e de fácil manuseio.

Peso aproximado 64 quilos
Altura de levante 2300 mm

• U lizado para movimentação de carga em geral.
• É um implemento de simples aplicação e de grande
eﬁcácia em seus resultados.

Diferencial:
Ideial em colheita de frutas cítricas, movimentação de
carga, e levante de Bag de ate 800kg.

DETALHES
DO PRODUTO

COMPRAR

PTH
PLAINA TRASEIRA
HIDRÁULICA

Baixe o Manual

PTH 1500
Altura de lâmina
400mm
Largura de lâmina 1.800mm
Potência requerida 80cv
Peso bruto 360 quilos

PTH 1800
Altura de lâmina
400mm

Modelos PTH 1500 | PTH 1800 | PTH 2000 | PTH2400
• Com sistema de engate de 3 pontos no trator, é um
implemento extremamente fácil de manusear, com fácil
acesso para ajuste de abertura de ângulo horizontal
como também na ver cal através de dois pistão
extremamente reforçado.

Largura de lâmina 1.800mm
Potência requerida 90cv
Peso bruto 380 quilos

PTH 2000
Altura de lâmina
400mm
Largura de lâmina 2.000mm
Potência requerida 90cv
Peso bruto 400 quilos

PTH 2400
Altura de lâmina
400mm
Largura de lâmina 2.400mm
Potência requerida 105cv
Peso bruto 420 quilos

DETALHES
DO PRODUTO

A PTH também é reversível e para inverter a lâmina é
necessário soltar apenas um pino, não sendo necessário
desengatar o implemento do trator.
Implemento extremamente reforçado produzido com
material de alta qualidade possibilitando melhor
desempenho e maior durabilidade ao produto.

Diferencial:
Ideal para construções de estradas, canais para
escoamento, curva de nível, aterros e outros.

COMPRAR

PTM
PLAINA TRASEIRA
MECÂNICA

Baixe o Manual

PTM 1500
Altura de lâmina
400mm
Largura de lâmina 1.800mm

Modelos PTM 1500 | PTM 1800 | PTM 2000 | PTM
2400

Potência requerida 80cv
Peso bruto 250 quilos

PTM 1800
Altura de lâmina
400mm
Largura de lâmina 1.800mm
Potência requerida 80cv
Peso bruto 266 quilos

PTM 2000
Altura de lâmina
400mm
Largura de lâmina 2.000mm

• Acoplado ao terceiro ponto do trator, as plainas PTM
são u lizadas em diversas aplicações.
• Implemento de fácil manuseio permi ndo o ajuste de
ângulo de inclinação tanto da ver cal quanto na
horizontal, profundidade e abertura da lâmina.
• Reversível. Inverte a lâmina soltando apenas um pino.
•Não precisa desengatar o implemento do trator.

Potência requerida 80cv
Peso bruto 276 quilos

PTM 2400
Altura de lâmina
400mm
Largura de lâmina 2.400mm
Potência requerida 296cv
Peso bruto 494 quilos

DETALHES
DO PRODUTO

Diferencial:
Ideal para construções de estradas, canais para
escoamento, curva de nível, aterros e outros.

COMPRAR

PÁ TRASEIRA
HIDRÁULICA

Baixe o Manual

Modelos PH 180L | PH 250L | PH 320L

PH 180L
Capacidade máxima de carga
306 quilos
Potência requerida 75cv
Peso bruto 190 quilos
Altura de levante 2300mm
Volume 180 l

PH 220L
Capacidade máxima de carga
374 quilos
Potência requerida 75cv

• Acoplado ao terceiro ponto do trator, é um
implemento de fácil adaptação a qualquer modelo de
trator, possui sistema hidráulico que possibilita e
deslocamento da concha automa camente através de
um pistão altamente resistente.
• Facilidade nas operações principalmente em tratores
cabinados onde o acionamento do pistão é efetuado
pela alavanca do hidráulico no trator.

Peso bruto 200 quilos
Altura de levante 2300mm
Volume 220 l

• Produzido com material de alta resistência com alta
durabilidade.

PH 320L
Capacidade máxima de carga
544 quilos
Potência requerida 90cv
Peso bruto 210 quilos
Altura de levante 2300mm
Volume 320 l

DETALHES
DO PRODUTO

Diferencial:
Equipamento disponível com engate duplo
no terceiro ponto, aumento a vida ú l do implemento.

COMPRAR

PÁ TRASEIRA
MECÂNICA

Baixe o Manual

Modelos PM 180L | PM 220L | PM 320L

PM 180L
Capacidade máxima de carga
306 quilos
Potência requerida 75cv
Peso bruto 160 quilos
Altura de levante 2300mm
Volume 200 l

PM 220L
Capacidade máxima de carga
374 quilos
Potência requerida 75cv
Peso bruto 170 quilos
Altura de levante 2300mm
Volume 220 l

PM 320L
Capacidade máxima de carga
544 quilos
Potência requerida 90cv
Peso bruto 180 quilos
Altura de levante 2300mm
Volume 320 l

DETALHES
DO PRODUTO

• Fácil adaptação para qualquer modelo de trator com
travamento para sistema mecânico e desarme manual
por meio de alavanca.
• Sistema de engate no terceiro ponto com varias
regulagens para adequação a operação desejada.
• Produzida com material altamente resistente
possibilitando melhor desempenho com alta
durabilidade.

COMPRAR

Pl500
PLATAFORMA
TRASEIRA 500 KG
COM GUARDA

Baixe o Manual

Modelos PTG500 | PTS500

PTG500
Capacidade máx. de carga
500 quilos
Dimensões: 100 x 140 x 100 cm
Potência requerida 50cv
Peso bruto 110 quilos

DETALHES
DO PRODUTO

• Sistema de engate de 3 pontos no trator, a
plataforma agrícola Cadioli é indispensável
para transporte de carga de varias aplicações.

COMPRAR

Pl500
PLATAFORMA
TRASEIRA 500 KG
SIMPLES

Baixe o Manual

Modelos PTS500 | PTG500

PTS500
Capacidade máx. de carga
500 quilos
Dimensões: 100 x 140 x 40 cm
Potência requerida 50cv
Peso bruto 90 quilos

DETALHES
DO PRODUTO

• Sistema de engate de 3 pontos no trator, a plataforma
agrícola Cadioli é indispensável para transporte de
carga de varias aplicações.

COMPRAR

RASPO PLATAFORMA
HIDRÁULICO
2000 MM C/TAMPA

Baixe o Manual

Modelos RPH 1800 | RPH 2000

RPH 1800
Altura da caçamba
400mm
Comprimento 900mm
Largura 1800mm
Peso 250 quilos

• Com sistema de engate de 3 pontos no trator, o Raspo
Traseiro Controle Remoto é um implemento de fácil
u lização. O sistema de controle remoto báscula a
plataforma através de um pistão

Potência requerida 85cv
Ângulo de basculagem 80º

RPH 2000
Altura da caçamba
400mm
Comprimento 900mm

• Acionado pelo usuário fazendo com que a mesma se
esvazie sem o auxilio do usuário.
• Quando adquirido com tampa, esse proporcionará
maior capacidade de carga.

Largura 2000mm
Peso 275 quilos
Potência requerida 85cv

Diferencial:

Ângulo de basculagem 80º

Ideal para carregamento e distribuição de silagem,
pedras, terra, areia e aﬁns.

DETALHES
DO PRODUTO

COMPRAR

RASPO PLATAFORMA
MECÂNICO
2000 MM C/TAMPA

Modelos RPM 1800 | RPM 2000

RPM 1800
Altura da caçamba
400mm

• Esse implemento é MULTI FUNCIONAL: u lizado para
transportar tanques, barris, tambores, lenha, areia, etc.

Comprimento 900mm
Largura 1800mm
Peso 230 quilos
Potência requerida 85cv

• Quando adquirido com tampa, esse proporcionará
maior capacidade de carga.

Ângulo de basculagem 80º

RPM 2000
Altura da caçamba
400mm
Comprimento 900mm
Largura 2000mm
Peso 240 quilos
Potência requerida 85cv
Ângulo de basculagem 80º

Diferencial:
U lizado em granjas fazendo raspagem e limpeza
da cama de frango.

DETALHES
DO PRODUTO

COMPRAR

RD ROÇADEIRA
DESLIZANTE

Baixe o Manual

RD 1300
Largura de corte
1.300mm | Roçadores 2

Modelos RD 1300 | RD 1500 | RD 1700

330 quilos | Potência max 50cv
Altura de corte 20 a 110mm
Largura total 1.600mm
Comprimento 2200mm

RD 1500
Largura de corte
1.500mm | Roçadores 2
350 quilos | Potência max 75cv
Altura de corte 20 a 110mm

• Sistema exclusivo de deslocamento deslizante da
plataforma. O grande diferencial é primordial para
ganho de tempo, agilidade na regulagem, e acima de
tudo segurança para o usuário.
• Chassi de alta resistência e acessório de alta
qualidade.

Largura total 1.800mm
Comprimento 2270mm

RD 1700
Largura de corte
1.700mm | Roçadores 2
375 quilos | Potência max 75cv
Altura de corte 20 a 110mm
Largura total 2.000mm
Comprimento 2480mm

DETALHES
DO PRODUTO

Diferencial:
Ideal para serviços de roçadas em diversas vegetações,
operam na posição central como lateral.

GRG2000
GUINCHO BAG
TRASEIRO
2000 KG

COMPRAR

Modelo GRG 2000

GRG 2000
Torre de 3.500mm
Capacidade máx. 2000 quilos
Altura de levante 5.600mm
Pneus 11l / 16*
Peso 1.150 quilos

• O Guincho Bag Traseiro Cadioli GRG 2000, é composto
por engate big-bag, pistão de giro livre da torre, pistão
para levante, válvula hidráulica de segurança,
alongamento de eixo, e o exclusivo sistema opcional de
ajuste de distância entre roda do guincho com a roda do
trator.
• Também é composto por rodas com sistema de giro
livre.

Diferencial:
O GRG 2000 pode ser facilmente u lizado em
colheita de frutas cítricas, movimentação de carga,
e levante de Bag de ate 2000kg.

DETALHES
DO PRODUTO

PLATAFORMA
HORTIFRUTI

COMPRAR

Modelos PLH 6 | PLH 4

PLH 6
Dimensões
1585 x 1750 x 1660
190 quilos
Capacidade de carga 500 quilos

• A Plataforma Hor fru Cadioli, conta com amplo
espaço para facilitar o transporte do seu carregamento
hor fru .

Quantidade de 6 caixas na base

PLH 4
Dimensões
925 x 1750 x 1240
160 quilos
Capacidade de carga 500 quilos

• Conta com ganchos para segurança do transporte,
garan ndo a qualidade do carregamento selecionado.
• Produzido com material de alta resistência com alta
durabilidade.

Quantidade de 4 caixas na base

Diferencial:
A Plataforma Hor fru pode ser facilmente u lizada
para transporte e movimentação de frutas, legumes e
verduras facilitando seu trabalho.

DETALHES
DO PRODUTO

