
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           GAMA MÁQUINAS INTERFILAR 
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PORTA ALFAIAS LAIKA-XS, A SOLUÇÃO PARA ESPAÇOS REDUZIDOS 
 

A pequena máquina da nossa produção, modelo posterior multifuncional, projetado para trabalhar com as 
nossas cabeças de corte (NÃO cabeça para trabalhar terreno) naquelas situações em que a máquina 
standard não possa chegar devido a falta de espaço e inclinações. A peculiariedade de facto deste modelo 
reside nas suas dimensões: 120 cm a medida minima de trabalho com a cabeça de fios longos CLE (a cabeça 
que ocupa maior espaço), 160 cm a medida máxima. O deslocamento é feito com um sistema a pantografo 
que permite um alcance de 30cm. Está assim adaptada para resolver o problema das infestantes naqueles 
terrenos acidentados em montanha ou não. Responde positivamente também em trabalho em rampas graças 
a inclinação hidráulica da cabeça CLE e a um simples mas eficaz sistema hidráulico de bloqueio da mesma, 
recriando um trabalho similar a um triturador para rampas até 150 cm de altura. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 versões, de cavalete com funcionamento direto ao trator ou INDEPENDENTE. Engate aos 3 pontos de 2° 
categoria. Pode ser equipado com os seguintes OPCIONAIS: 
 

– Radiador refrigeração óleo 
– Distribuidor hidráulico 
– Rodas de apoio 
– Joystick eletroidraulico 
 
 

Na versão independente, modelo LAIKA-XS DE, temos um  
engate aos 3 pontos de 1° categoria, joystick eletroidraulico,  
reservatório 40 litros, bomba direta ao trator. 
Ambos funcionam em modo  
rebocado (não reversivel). 
 
 
A placa multi alfaias de 4 furos permite a instalação  
plug & play das seguintes CABEÇAS: 
 

– Rotor fio longo CLE para o corte de infestantes 
– Vassouras com possibilidade de equipar com roda  
de suporte central 
– Ajuntador rotativo com telas em borracha 
– Desladroador a fio e/ou tiras borracha 
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PORTA ALFAIAS LAIKA-BASIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelo posterior multifuncional (cabeça de trabalho 
intercambiável), projetado como solução construtiva simples para 
oferecer, com um investimento economico reduzido, uma valida 
solução para o cuidado da linha, em particular para as pequenas 
empresas agricolas. Construido com chassis de engate aos 3 pontos 
de 2° categoria e rodas de apoios reguláveis. 
 

 
A estrutura, é composta por um robusto chassis tubular de 6mm, o 
ajuste, é de 40 cm (diferente a pedido), enquanto as rodas de 
suporte (LAIKA-MULTI 2) são compostas de rodas pneumaticas. 
Este porta alfaias destingue-se além disso pelas dimensões 
reduzidas e um peso optimo, permitindo a sua utilização em 
terrenos morfologicamente diferentes. Necessita de manutenção 
minima porque não tem elementos hidráulicos sensiveis. 
 
 
 

O cavalete pode ser equipado com os seguintes OPCIONAIS: 

• Inclinação hidraulica da cabeça 

• Radiador refrigeração óleo 

• Distribuidor hidraulico 

• Joystick eletroidraulico 

 

A placa multi alfaias de 4 furos permite instalação plug & play DE TODAS as cabeças CRG 

 

 

PORTA ALFAIAS LAIKA-MULTI, A MÁQUINA ALL-IN-ONE 
 

Modelo posterior multifuncional, projetado para oferecer 

múltiplas soluções para o cuidado da linha plantação, tudo 

contido num único modelo modular, para facilitar seja na 

pequena exploração ou até ás empresas de prestção serviço 

mais exigente… A peculiaridade deste modelo, é de ter com a 

mesma tipologia de máquina, e com a configuração do chassis 

secundário, (ver foto de referência) as seguintes 

possibilidades de trabalho: 

 

a) cabeça simples 

c) cabeça simples uso reversivel 

d) dupla cabeça direita/esquerda em utilização 

anterior ou reversivel 

 

 

Todas as configurações podem ser equipadas com os seguintes OPCIONAIS: 

– Inclinação cabeça 90° 

– Radiador refirgeração óleo 

– Distribuidor hidraulico 

– Joystick eletroidraulico 

 

A caracteristica principal, única no mercado pela sua simplicidade, 

é a possibilidade de variar a largura da máquina de +/- 20cm, 

atuando através dos furos de acoplamento entre a estrutura de 

suporte e o quadro secundário de modo a alargar ou estreitar a  

máquina em completa autonomia. 

 

A estrutura suporte é 

composta por um 

robusto quadro em ferro 

tubolar de 6mm com 

engate aos 3 pontos 2° categoria, enquanto o quadro secundário é em chapa 

estrutural. Os deslocamentos, têm um curso de 40 cm (diferente a pedido),  

as rodas de suporte são rodas pneumáticas reguláveis através de 3º ponto 

manual. Este porta alfaias distingue-se além disso pelas reduzidas 

dimensões e um peso óptimo, permitindo ser utilizado em terrenos 

morfologicamente diferentes. Dá a possibilidade futura de ser adaptado ao 

crescimento da exploração sem necessidade de novas compras, integrando 

com os vários opcionais e cabeças. A manutenção é minima porque não tem 

sistemas hidráulicos sensiveis. 

A placa multi alfaia, composta por um suporte de 4 furos, permite  a instalação plug & play das seguintes 

CABEÇAS: 

 

– Rotor a fios longos CLE para o corte das infestantes 

– Vassouras com possibilidade de equipá-las com roda de suporte central 

– Ajuntador rotativo com telas em borracha 

– Desladroador a fio e/ou tiras borracha 

– Estrela Fingerhacke, disponivel em todas as versões comercializadas 

– Discos mecânicos Rollhacke (versão 2 discos) 

– Disco amontoa mecânico 

– Grupo sensor mecânico com lâmina, disco amontoa ou descava



PORTA ALFAIAS LAIKA-2, A MÁQUINA INDEPENDENTE 
 

 

Modelo a castelo independente posterior multifuncional, 

projetado para oferecer múltiplas soluções para o 

cuidado da linha plantação, tudo contido num único 

modelo com sistema hidráulico independente. 

 

Disponivel em 2 variantes de controlo: 

-  Eletro-hidraulico com joystick (seja cabeça simples ou 

dupla)  

- Distribuidor hidráulico (cabeça simples).  

 

Nascido para a realidade das médias/grandes, e/ou para 

aquelas explorações que precisam de uma máquina 

independente devido ao sistema hidráulico do trator ou 

porque não querem misturar diversos óleos hidráulico do 

diferente parque de tratores.  

 

 

 

Cavalete com engate aos 3 ponts – 2ª cat., para funcionar em modalidade rebocada, rodas de suporte em 

borracha. 

 

A estrutura suporte composta de robusto quadro em ferro tubolar de 6mm, deslocamento 40 cm. Dada a 

estrutura fechada protege as partes delicadas, como reservatório, radiador óleo e componentes 

eletricos/hidraulicos. Permite ainda na fase de construção ser produzida com base ás necessidades de 

espaço do cliente sem perturbar a função da máquina, permitindo assim a utilização em terrenos 

morfologicamente diferentes. MÁQUINA A MEDIDA  

 

Todas as configurações estão equipadas com: 

 

– Radiador refrigeração óleo 

– Reservatório 45 lt 

 

A placa multi alfaia de 4 furos permite  a instalação plug & play das seguintes CABEÇAS: 

 

– Rotor fios longos CLE para o corte das infestantes 

– Vassouras com possibilidade de equipá-las com roda de suporte central 

– Ajuntador rotativo com telas em borracha 

– Desladroador a fio e/oo tiras de borracha 

– Estrela Fingerhacke, disponivel em todas as versões comercializadas 

– Discos mecânicos Rollhacke (versão 2 discos) 

– Disco amontoa mecânico 

– Grupo sensor mecânico com lâmina, disco amontoa ou descava 

 

 

CABEÇA DE TRABALHO PRINCIPAL: 

 

 
ESTRELA  

         FINGERHACKE  
 
 

ROLLHACKE  
 

 
 

 
 

    DISCO AMONTOADOR         VASSOURA RAMOS  
  

   
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS ESTRELA D.540 CARACTERISTICAS DISCOS 

3 = as regulações mecânicas da inclinação/extensão n°2 discos  

Vermelha (standard) / Amarelaa ( ligeira) Regulação manual do ângulo de trabalho 

Diametro disponivel = 540/700/1000 mm Realizado em material anti desgaste 
Velocidade de trabalho: 7-12 km/h 

Não necessita de nenhuma tomada hidraulica. Aconselhado para mexer o terreno em plantações jovens ou em  
terrenos trabalhados anteriormente  

CARACTERISTICAS  

9 dentes ou versão lisa 

Utilização direita ou 
esquerda 

460 mm = Diametro disco 

CARACTERISTICAS 

500mm = 
comprimento dedos 

120 = numero de 
dedos em teflon D.8 

130mm = Diametro 
(com dedos )  

Com roda 
pivotante central a 

pedido 



CABEÇA COM SENSOR HIDRÁULICO 

 
Cabeça hidráulica com lâmina de série   
 

Necessita 30 litros/min para o correto funcionamento e no trator: 
- n°2 válvulas hidráulicas (P + descarga livre) e 
- n°2 válvulas (DE) para movimentação cilindro.  
 
 
ACESSÓRIOS  
Disco abre sulco mecânico 
Discos descavação hidraulica  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESLADROADOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

ROTOR DE FIO LONGO “CLE” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotor de construção própria, PRIMEIRA EMPRESA A IDEALIZAR 
ESTA SOLUÇÃO. Estudato na empresa e testado através de 
agricultores e utilizadores, apresenta comparativamente a 
concorrência a particulariedade da substituição/modificação do 
comprimento do SIMPLES fio de maneira simples e eficaz com a 
consequente manutenção minima da cabeça e personalização 
múltipla da utilização e do numero e comprimento dos fios. 
 

 
PESO CABEÇAS (KG):     PESO PORTA ALFAIA SEM CABEÇA(KG): 

FIOS LONGOS CLE:              96   LAIKA-XS:                     150 
 
DESLADROADOR:                     40   LAIKA-XS DE:                    230 (óleo incluído) 
 
VASSOURA                                  42  LAIKA-BASIC:                    133 

 

VASSOURA ESTRADA               5  CAVALETE MULTI:         176 

 

ESTRELA MEC.   540:       28  CAVALETE MULTI-DUPLO: 193 

 

ROLLHACKE                              27   OPCIONAL:  

       INCLINAÇÃO HIDRAULICA:   33 

CHARRUA                                  18 

DISCO AMONTOA                  18  
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CARACTERISTICAS FIO CARATTERISTICHE FLAGELLI 

n. fios  por rotor: 30 (15 por lado) ou conforme a 
exigencia do cliente 

n. tiras borracha por rotor: 14 

Largura e comprimento fio  :  400 mm por lado Largura e comprimento tiras:  40 x 400 mm 

Comprimento cabeça 600 mm Comprimento cabeça: 600 mm 
Necessita de 2 válvulas hidraulicas no trator e 15 lt/min de óleo e 180bar max de pressão  

CARACTERISTICAS 

750mm = Comprimento útil 
cabeça 

Metros de fio para troca fio: ≈ 
10 mt. 

130mm = Diametro rotor  Fio D.4 

900mm = Comprimento total Consumo medio fio: ≈ 1 troca 
por ha (depende terreno) 

TEMPO TROCA FIO: ≈ 5 MINUTOS 
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