
   

 

 
 
 

ESPALHADOR ESTRUME – 3 PONTOS “ANT” 

         Modelo fixo, não autocarregante 
 

Dotação de série:  

• Boca descarga lateral manual regulável 

• Rotor interno a transmissão cardan 

• Engate regulável de furos 3° ponto 

• Máquina zincada a quente 

• Cardan com parafuso fusível 

 

 
 

 

 

 

Opcionais: 

• Roda pneumática posterior de suporte 

• Segunda boca espalhamento bilateral 

• Rotor externo para composto e similar 
• Boca lateral de comando hidraulico 

• Suportes para barra reflectora 
 

Este modelo em particular, a diferença para o modelo RAPID, é ser mais 
compacto e económico, e idealizado para aquelas situações em que já 

dispõem de um carregador. 
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MEDIDAS PESO 

H= 1200 mm 
P= 900 mm 
L= 900 mm 

 
190 KG 

CARGA (Mq.) CARGA (Kg) 

0.75 400 circa 
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ESPALHADOR ESTRUME - 3 PONTOS 
Adaptado para uso com um só operador. 

 Modelo “RAPID”: modelo autocarregante 

Modelo “LUX”: modelo com predisposição 

autocarregante 

 

 

 

 

Dotação de série:  
• Boca saída lateral manual regulável     

• Rotor interno de transmissão por cardan  

• Cardan com parafuso fusível 

• Engate regulável de furos ao 3° punto 

• Máquina zincada a quente 

                 
O espalhador estrume aos 3 pontos autocarregante foi realizado a pensar nas pequenas explorações agricolas onde a dificuldade de 

investimento numa máquina rebocada cria dificuldades, também a nível territorial e de utilização. Peculiariedade 

desta máquina é a possibilidade de ser utilizada com um só meio e um só operador, dando em termos de poupança 

um menor consumo e emprego de meios. A  escassa utilização de óleo evita sobreaquecimento do trator, sendo a 

transmissão cardanica. Além disso, oferece maior segurança não existindo outras pessoas envolvidas no trabalho 

        e menor inquinamento ambiental.  

                 Opcional: 
 

 

 

 

 
    Rodas pneu posterior                        Rotor externo para   Boca lateral de  
   de suporte                  composto e similar    comando hidraulico 
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MEDIDAS PESO 

H= 1200 mm 
P= 1300 mm 
L= 1000 mm 

 
340 KG 

CARGA (Mq.) CARGA (Kg) 

0.8 450 circa 
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