
PLANTADORES A VÁCUO

MTR

Unidade de plantação MTR, a derradeira solução para plantar em qualquer tipo de solo e estação



O modelo da unidade MTR foi desenvolvido para garantir a maior capacidade e velocidade de 
trabalho. A robustez da estrutura e a variedade de configurações tornam esta unidade de plantação 
adaptável a todos os tipos de condições de trabalho. O sistema de distribuição de sementes pneu-
mático garante um fornecimento extremamente uniforme, conseguindo até semear sementes 
com formatos e dimensões irregulares.

ESTRUTURA FIXA TELESCÓPICO ESTRUTURA ARTICULADA

MODELO FILAS ESPAÇAMENTO
MTR 4-6-8-12 45 ÷ 90

MARINA 6 - 8 75 ÷ 90

MODELO FILAS ESPAÇAMENTO
MARTA 6 - 7* 75 - 50*

MTE 6 - 7* 75 - 60*

MODELO FILAS ESPAÇAMENTO
MANTA 8 - 12* 75 - 45*

MANTA XL 12 75
MIRKA 8 75

MONTADO
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ESPAÇAMENTO VARIÁVEL ESTRUTURA FIXA ESTRUTURA ARTICULADA

MODELO FILAS ESPAÇAMENTO
MONICA 6 - 7 45 ÷ 75
MAGICA 6-7-8-9 45 ÷ 80
MAGA 6 - 8 45 ÷ 80

MODELO FILAS ESPAÇAMENTO
ROMINA 6 - 8 75 ÷ 90

MODELO FILAS ESPAÇAMENTO
MARISA 8 75                             

METRO
16 - 18 70 - 75

24 45 - 50
MAXIMETRO 24 70 - 75

MONTADO
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Desde 1834 que a Gaspardo concebe e fabrica implementos seguindo um único objectivo: satisfazer 
as necessidades dos profissionais a nível mundial. Actualmente, a tecnologia de sementeira já afecta 
a produção, levando a máquinas capazes de semear sem lavoura ou reduzindo-a um nível mínimo; 
o número de filas tratadas aumentou em consonância com o aumento da potência dos tractores. 
A empresa é capaz de produzir “monumentos” com um total de 48 filas para ir ao encontro das 
necessidades das maiores quintas produtoras de cereais do mundo.
Com a Gaspardo a inovação não descansa.

MARCOS
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1834
fundação

1989
DIRETTA
Primeira semeadora 
sem lavoura

1931 
G23
Plantador mecânico 
puxado por cavalos

1958 
FRIULI
Plantador 
mecânico

1972
P 730
Primeiro plantador 
a vácuo

1980 
520 
Plantador de precisão 
a vácuo e sistema de 
distribuição patenteado 
MINIMAX

1983
NO-TILL
 
Fresa rotativa de 
impacto mínimo e 
plantador combinados

1970
LEONARD
Primeiro plantador 
mecânico sem 
lavoura

1975 
SP510
Plantador com 
precisão a vácuo
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1989
DIRETTA
Primeira semeadora 
sem lavoura

1986
LEONARD 90
Primeiro plantador 
a vácuo sem lavoura

2006 
REGINA
Plantador com 
precisão sem 
lavoura

2005
METRO
Plantador com 
precisão de vácuo

1996
COMBINATA
semeadora combinada 
100% MASCHIO 
GASPARDO

1994

1990
MT 600
Primeiro plantador 
a vácuo de disco 
duplo

2007
DAMA
Primeira semeadora 
combinada sobre 
rolos 2010

MAXIMETRO
Primeiro europeu 
com 48 filas

2014
TRONIC
Plantador 
com precisão 
electrónica

2013
BALENA
Semeadora com 
dentes



ROBUSTO PARA TERRENOS DIFÍCEIS!

420 mm

Arm Strong
Esta unidade de plantação foi concebida para semear em 
condições difíceis e em velocidades de trabalho elevadas. O 
braço de ligação paralelo é feito de uma só peça de aço fun-
dido de alta resistência. Este design impede que seja torcido 
ou dobrado sob as cargas e impactos que podem ocorrer nas 
mais exigentes condições de trabalho.

Pressão descendente da unidade
A mola ajustável permite configurar a pressão descendente 
tendo como referência as condições do solo. Ajuste-a para a 
força descendente apropriada, desde 115 kg a 140 kg.

Disco duplo grande
O disco grande com 420 mm de diâmetro e 4 mm de espes-
sura garante um desempenho duradouro, alarga a vida útil 
operacional ao recuperar o desgaste da extremidade dos 
discos através da remoção das arruelas dos calços ao montar 
o cubo.
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Gama de trabalho alta 
Tremonha com 

capacidade para 60 l

ROBUSTO PARA TERRENOS DIFÍCEIS!
Isento de manutenção
Casquilhos 
autolubrificantes

Isento de 
manutenção
O eixo é à prova de pó e 
tem uma vida útil longa

Versátil
Substituir o tabuleiro 

de sementeira é 
rápido e simples

Colocação regular 
das sementes

Rodas móveis da sonda

Controlo fino da 
profundidade
Ajuste contínuo 

de 1 a 12 cm

Acção de fecho perfeita
Configure as rodas de modo 

escalonado ou espaçado para 
fechar melhor o sulco

Controlo simples e rápido
Configure a pressão 
descendente com o 

manípulo de 7 posições

Contacto perfeito entre a 
semente e o solo 
A relha cria um sulco em “V” 
muito estreito

Ajustes de detalhe
A lâmina dianteira e o 
separador de torrões 
podem ser ajustados 
independentemente

Precisão 
Previne duplicações 

com o ajuste 
de detalhe do 
eliminador de 

duplicações

Corresponde às 
condições do solo
As molas ajustáveis 
permitem gerir a 
pressão descendente
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Disco dianteiro
A relha de disco montada na dianteira da unidade corta o solo duro em 
condições de lavoura reduzidas. O perfil ondulado cria uma semeadura 
extremamente fina com um ponto com a largura de 7/8. Adequado 
para solos húmidos e esponjosos nos quais seja difícil fechar o sulco.

PERSONALIZE O SEU PLANTADOR PARA CORRE-
SPONDER ÀS SUAS CONDIÇÕES DE PLANTAÇÃO!
Estão disponíveis acessórios dianteiros diferentes para garantir 

perfeição ao semear em diferentes condições do solo.

Rodas de resíduos
As rodas de resíduos ajustáveis limpam a fila, varrendo os resíduos da 
colheita. Previnem que o lixo seja enterrado e um controlo de profundi-
dade das rodas da sonda irregular.

DESEMPENHO DURADOURO COM 
MANUTENÇÃO REDUZIDA!

Separador de torrões
O separador de torrões ajustável afasta o solo seco e os torrões do 
ponto de semeação, a relha dianteira independente pode cortar o solo 
para conseguir uma abertura óptima do sulco em condições do solo 
com lavoura.

Mola pneumática (Opcional*)
Um único ajuste do compressor de ar consegue gerir a configuração da 
pressão descendente em cada fila. 
 
* Apenas para ROMINA, MARINA e MARISA
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Poupe em tempo e dinheiro reduzindo as 
operações de manutenção.

DESEMPENHO DURADOURO COM 
MANUTENÇÃO REDUZIDA!

Super raspador
O raspador possui um perfil em carbon-

eto de tungsténio resistente ao desgaste 
para poder trabalhar CONTINUAMENTE.

Cubo super vedado
O rolamento de esferas de fila dupla 

possui uma grande dimensão e garante 
uma óptima fiabilidade até nas mais exi-
gentes condições de trabalho. Uma vida 
útil longa é garantida pela protecção de 
vedação tripla, o cubo é à prova de pó, 
sendo igualmente ideal para trabalhar 

em condições húmidas.

Eixo motor cardã
Esqueça-se das correntes, lubrificação e 

desgaste devido à poeira. Não tenha medo 
ao trabalhar com resíduos volumosos, os 

talos não o poderão danificar.

Casquilhos
Casquilhos autolubrificantes sinteriza-

dos, libertam partículas oleosas que 
lubrificam a dobradiça e estão isentos 

de manutenção.
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CONTROLO DE PROFUNDIDADE
Configure a profundidade de plantação de 1 a 12 cm graças às duas amplas rodas da sonda com um 
sistema de equalização para controlar a profundidade de semeação, contrabalançando a roda esquerda 
e direita. Até o controlo da profundidade de semeação é garantido em condições exigentes do solo.

CONSISTÊNCIA DE PLANTAÇÃO
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Roda compressora 
de sementeira 

A roda compressora de 
sementeira em aço inox-

idável aumenta o contacto 
entre a semente e o solo, 

melhorando a emergência 
em solos secos. Pode ser 

facilmente excluída quando 
não for necessária.

Rodas da sonda
As rodas da sonda consolidam 

o solo de imediato após a 
abertura do sulco. A maioria da 

pressão descendente é apli-
cada lateralmente, enquanto 
o solo superior mais perto do 

sulco é solidificado suave-
mente antes da passagem das 

rodas de fecho traseiras.

Relha de forma em “V”
A relha encaixada entre os 

discos de abertura é feita de 
aço fundido resistente ao 

desgaste, formando o sulco 
e agindo como raspador no 

interior dos discos de abertura.

11

Rodas móveis da sonda 
Devido ao diâmetro superior 

do disco duplo, a acção 
das rodas móveis da sonda é 

garantida até na plantação 
a grande profundidade 
(por exemplo: 8 cm em 

solos secos).

COMPETITOR
small double disclarge double disc



Precisão
O sistema a vácuo puxa gentilmente e segura individualmente as 
sementes nos orifícios lisos do tabuleiro de sementeira, não obstante a 
sua inconsistência em termos de formato e dimensão.

Eixo cardã
O eixo motor cardã garante uma rotação equilibrada do tabuleiro de 
sementeira, não sendo necessária manutenção.
Fiabilidade máxima com uma operação intuitiva!

Tubo de semeação
O design especial previne que as sementes ressaltem durante a queda. 
O grampo atenua o potencial de contacto entre o tubo de semeação e 
os abridores de disco rotativo, o qual leva à vibração e desgaste do tubo 
de semeação. A inexistência de vibração no tubo de semeação assegura 
uma colocação mais consistente das sementes.

Doseador de sementes
A acção do doseador duplo de se-
mentes pode ser verificada a partir da 
porta de inspecção traseira e pode ser 
ajustada com rapidez e simplicidade. O 
doseamento é realizado no lado inte-
rior e exterior dos orifícios, evitando 
portanto a duplicação.

Sistema de travagem de sementes
Quando a semente cai no sulco estreito em forma 
de V, o movimento pára de imediato e é mantido 
um espaçamento regular. A velocidade de 
queda da semente desce dos 10 aos 0 km/h 
em menos de 1/12 de segundo.

SBS
TM

SEED
BRAKING

SYSTEM

PLANTADORES DE PRECISÃO
PRECISÃO E EXPERIÊNCIA
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SBS
TM

SEED
BRAKING

SYSTEM

A notável precisão da Gaspardo melhora o seu rendimento, significati-
vamente reduzindo os pagamentos a realizar. As falhas na semeação são 

evitadas e o espaçamento regular garante uma maior produtividade.

...Uma história duradoura. Ao longo dos anos, a minha 
família já teve nove plantadores da GASPARDO. O 
MANTA mais recente foi o que me deixou a melhor 
impressão devido à sua excelente capacidade de 
abertura de sulcos e à precisão do fornecimento 
de sementes. Gosto da estrutura articulada e da 
sua flexibilidade para acompanhar todo o tipo de 
contornos.

Coslovich Cristian Agricoslovic, Fossalon di Grado, Itália

Este é o primeiro plantador da GASPARDO na nossa 
quinta e ficámos surpreendidos com a precisão e 
acabamento notáveis da máquina. Ficámos agradados 
com o plantador anterior mas o MTR possui 
capacidades de trabalho extraordinárias sob todas as 
condições. As relhas e as rodas da sonda funcionam 
bem em solos húmidos e o modo de emergência é 
perfeito. A disponibilidade e preço acessível das peças 
foi outra característica de que realmente gostámos.

Willy & Arne Kemps, Balen, Bélgica

A vala estreita do MTR é óptima! Ela permite que a 
semente assente no fundo da vala e um fecho bem 
ajustado.
A manutenção do MTR é extremamente simples. 
Existem poucas peças sujeitas ao desgaste e os copos 
de lubrificação são fáceis de alcançar.

Lucas Goodman, Hickman, Tennessee EUA
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Rodas de fecho
Rodas compressoras de fecho 
traseiras com rolamentos 
vedados e design aparafusado.

Rodas ajustáveis
Rodas ajustáveis para opti-
mizar o fecho dos sulcos.

Rodas escalonadas
As rodas escalonadas 
impedem que pedras fiquem 
presas entre elas.

COBERTURA DE SEMENTES E CONTACTO 
ÓPTIMO ENTRE A SEMENTE E O SOLO

Pneu de borracha de 2”
Rodas de fecho com pneu de 
borracha padrão de 2’’ para 
solos de lavoura convencional 
e soltos. A borracha suave 
previne a aderência ao solo 
em condições húmidas.

Pneu de borracha de 1”
Rodas de fecho com pneus de 
borracha de 1’’ opcionais são 
adequadas para solos secos e 
para quando seja necessária 
uma maior força descendente 
para fazer assentar o solo.

Ajuste de cames
Graças ao ajuste dos cames, a 
extremidade das rodas de fecho 
traseiras pode ser ajustada 
com precisão com o sulco para 
garantir uma cobertura de 
sementes perfeita em qualquer 
condição do solo.

COBERTURA DE SEMENTES
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FERTILIZANTE LOCALIZADO: 
SEM DESPERDÍCIO!
A distribuição de fertilizante na fila reduz e melhora a sua eficiência. Graças à grande capacidade do 
depósito e ao sistema de medição GASPARDO, é fácil conseguir uma calibração precisa do fertili-
zante granulado. A ventoinha activa o fluxo de ar, que leva o fertilizante granulado até às cabeças 
de distribuição e eventualmente até às filas. O fertilizante granulado é distribuído de modo 
regular nos sulcos abertos pela relhas de disco duplo. 100 a 550 kg/ha de fertilizante podem ser 
geridos desde a cabina do tractor.

Benefícios Genius
• Calibração simples e rápida
• Controlo simples das funções de sementeira
• Semeação sem atrasos e sem desperdiçar fertilizante nas 

extremidades do campo
• A calibração é configurada directamente a partir do assento do 

tractor, até mesmo em movimento
• Poderá ser feita a interface com sistemas de navegação por satélite 

para existir uma distribuição de dose de fertilizante variável consoante 
os mapas de distribuição. Um cartão SD permite uma transferência rápida 
dos dados desde a unidade de controlo para qualquer PC.

NUTRIENTES DISPONÍVEIS
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Relha de disco duplo
Dependendo da versão do plantador e dos requisitos de colheita, 

o fertilizante pode ser distribuído com abertura por enxada, 
abertura de disco duplo ou por distribuição pneumática directa-

mente no sulco de semeação.
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MTR

• Estrutura estreita para estar próxima do tractor
• O sistema de transmissão estreito permite configurar o 
espaçamento dos 90 cm até os 45 cm.

ESTRUTURAS RÍGIDAS, 
ROBUSTAS E FIÁVEIS.

MARINA

• O sistema de transmissão estreito permite configurar o 
espaçamento dos 90 cm até os 45 cm.

• Transmissão de contacto e caixa de velocidades com alavancas 
(relação de 32 velocidades)

• Sistema Ferty - distribuidor helicoidal de fertilizante
• Rodas de transmissão ajustáveis para plantar em saliências

Caixa de velocidades
A caixa de velocidades 
com duas alavancas é 
extremamente intuitiva. 
Não é preciso alterar a 
posição da corrente e/ou 
dos pinhões.

MARINA

MTR - MARINA
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MTR

Transmissão da 
roda de contacto 

Este sistema garante uma 
transmissão regular em 

todas as condições de solo. 
O sistema de transmissão é 

accionado por eixos pto em 
vez de correntes convencionais 

(sem precisar de manutenção 
e sem resíduos de caules presos 

entre as correntes e os pinhões).

19



RÍGIDO E RESISTENTE DURANTE O 
TRABALHO, ESTREITO E SEGURO 
DURANTE O TRANSPORTE

All-in-One 
Esses modelos podem 
ser acoplados de novo 
a CONTE para realizar a 
lavoura do solo e a operação 
de plantação numa única 
passagem. O fornecimento 
pneumático de fertilizante é 
gerido pela unidade de medição 
electrónica.

MARTA
• Largura de transporte estreita de 2,55 m ou 3 m 
• Rodas dianteiras, perfeitas para condições pedregosas 
• Tremonha de aço inoxidável de 850 l ou tremonha
 BB de 1000 l

MTE

• Largura de transporte estreita de 3 m ou 3,2 m
• Rodas de transmissão traseiras de diâmetro amplo 
• Tremonha BB de 1000 l 

MARTA - MTE
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MTE-R BB
3 m de largura de transporte
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MANTA
• Rodas de transmissão dianteiras ou traseiras 
• Sistema Wings Up para facilitar manobras
• Relha de fertilizante de enxada ou disco duplo
• Largura de transporte disponível de 2,55 e 3,00 m

A ESTRUTURA ARTICULADA 
SEGUE TODOS OS CONTORNOS

MANTA XL
• Asas telescópicas para reduzir a largura 
 de transporte para 3,30 m
•  Transmissão traseira 
• Sistema Wings Up para facilitar manobras

MIRKA

• Capacidade de tremonha grande de 1400 l
• Rodas de transmissão traseiras extra grandes  
• Fornecimento pneumático de fertilizante nas 
 filas laterais
• Ajuste de definição rápida do fertilizante
• Relha de fertilizante de disco duplo
• Dispositivo com ganchos de bloqueio hidráulico p
 ara um transporte seguro 
• Sistema Wings Up para facilitar manobrasmaneuvers

MANTA - MANTA XL - MIRKA

MANTAWings Up 
WINGS UP™ é o 
sistema que simplifica 
as manobras de direcção 
graças à elevação hidráulica 
automática das asas laterais 
para permitir a direcção em 
terrenos inclinados.
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MANTA

MIRKA

Secções estruturais e 
caixas de velocidades 

triplas 
As secções independentes da 

estrutura permitem seguir todos 
os contornos e são perfeitas para 

a plantação em inclinações. As três 
caixas de velocidades mantêm um 

espaçamento uniforme, plantando 
ao mesmo tempo em cantos 

arredondados do campo.
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MONICA

• Estrutura telescópica com 2,50 m estreita para transporte  
• Tremonha em aço inoxidável de 850 l
• Caixa de velocidades com alavanca com relação de 32 velocidades
• Fornecimento pneumático de fertilizante nas filas laterais
• Ajuste de definição rápida do fertilizante

ESPAÇAMENTO VARIÁVEL, UMA MÁQUINA 
PARA CORRESPONDER A TODAS AS COLHEITAS

MAGICA

• Estrutura telescópica com 3,00 e 3,20 m para transporte  
• Tremonha em aço inoxidável de 900 l
• Calhas laterais amovíveis para reduzir a largura total de plantação 
 com um espaçamento estreito
• Caixa de velocidades com alavanca com relação de 32 velocidades
• Fornecimento pneumático de fertilizante nas filas laterais
• Ajuste de definição rápida do fertilizante
• Relha de fertilizante de enxada

MAGA

• Estrutura telescópica com 3,00 e 3,20 m para transporte
• Tremonha em aço inoxidável de 900 l 
• Calhas laterais amovíveis para reduzir a largura total de plantação com um 

espaçamento estreito
• Caixa de velocidades com alavanca com relação de 32 velocidades
• Fornecimento pneumático de fertilizante nas filas laterais
• Ajuste de definição rápida do fertilizante
• Relha de fertilizante de disco duplo

MONICA - MAGICA - MAGA

Espaçamento 
Variável 
Poupe tempo e dinheiro 
optando por um plantador 
de espaçamento variável. 
O ajuste simples do 
espaçamento de filas permite 
plantar diferentes colheitas com 
o mesmo plantador.

24



MONICA

Caixa de velocidades
A caixa de velocidades 

com duas alavancas é 
extremamente intuitiva. Não 

é preciso alterar a posição da 
corrente e/ou dos pinhões.
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ESTRUTURA ROBUSTA 
SIMPLESMENTE RESISTENTE.
ROMINA

• Barra de ferramentas quadrada altamente resistente de estrutura dupla
• Transmissão de contacto e caixa de velocidades com alavancas 

(raelação de 32 velocidades)
• Sistema Ferty - distribuidor helicoidal de fertilizante
• Engate articulado de dois pontos

Estrutura rígida 
atrelada
Excelente capacidade de 
manobra graças ao engate 
articulado de dois pontos e às 
rodas de elevação hidráulica. 
A barra de tracção pode ser 
dobrada, reduzindo drasticamente 
o espaço de armazenamento 
necessário e permitindo um 
transporte simples entre campos.

ROMINA
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ROMINA

Sistema Ferty 
Distribuidor helicoidal 

de fertilizante   
Graças ao distribuidor 

helicoidal de bobina aberta, o 
fornecimento de fertilizante é 

extremamente preciso, mesmo 
com dimensões inconsistentes 

dos grãos de fertilizante.
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Fácil de transportar
A estrutura articulada 
hidráulica reduz a largura 
de transporte para 3 m. 
A operação de articulação 
demora alguns segundos e 
torna fácil e seguro mover o 
plantador de um campo para o 
outro.

RÍGIDO E RESISTENTE DURANTE O 
TRABALHO, SEGURO E FÁCIL DE 
TRANSPORTAR
MARISA

A estrutura resistente do MARISA é perfeita para plantar em quaisquer condições 
do solo. A transmissão da roda de contacto e a caixa de velocidades com alavancas 
são características que tornam as operações simples e seguras.
A tremonha grande de 1600 l para fertilizante possui um fornecimento 
pneumático para as filas laterais e o ajuste de definição rápida torna a 
calibragem rápida e simples.

MARISA

28



MARISA
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DOIS SÃO MELHORES QUE UM

METRO

METRO
Corresponda duas filas fixas de 8 a 70 cm ou de 12 a 45 cm em 
termos de espaçamento e aumente a produtividade.
A capacidade da tremonha grande para fertilizante e sementes 
permite que plante numa gama de trabalho alta.
As duas secções são independentes e podem flutuar durante as 
operações. Reduza a largura de transporte articulando as duas 
secções para a frente.
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DOIS SÃO MELHORES QUE UM

METRO

Perfeito para seguir os contornos do solo

Aplicação alargada
A barra de ferramentas 

pode ser correspondida com 
semeadores de 6 m MEGA 

para a semeação de cereais e 
relva. A ligação em três pontos 

garante uma mudança rápida e 
simples.
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Barra de ferramentas
Cada barra de ferramentas da asa lateral 
fornece 8 graus de inclinação ascendente ou 
descendente, proporcionando um curso geral 
de 16 graus. Graças ao design desta estrutura, 
o plantador pode seguir os contornos do solo, 
mantendo uma precisão de semeação precisa em 
toda a sua largura de trabalho. A adaptabilidade 
da estrutura é complementada por uma dobragem 
simples e rápida durante o transporte.

LARGA E FLEXÍVEL
MAXIMETRO
O modelo MAXIMETRO foi desenvolvido para garantir a maior capacidade e velocidade de trabalho. 
É surpreendentemente eficiente, capaz de plantar em milhares de hectares num curto espaço 
de tempo, proporcionando todos os benefícios económicos e organizacionais associados com a 
utilização de uma única máquina. A robustez da estrutura e a variedade de configurações tornam 
este plantador adaptável a todos os tipos de condições de trabalho. O sistema de distribuição 
de sementes pneumático garante um fornecimento extremamente uniforme, conseguindo até 
semear sementes com formatos e dimensões irregulares.

MAXIMETRO
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MAXIMETRO
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SOB CONTROLO!
MULLER
A tecnologia Müller ISOBUS surge como padrão na 
CORONA e permite poupar em termos de custos, 
reduzir o tempo de configuração e simplificar o 
funcionamento. É um pré-requisito para docu-
mentação funcional de trabalho e para uma 
cultura de precisão.

MONITOR

MCE 6000/12000
6000 hasta 6 hileras, 12000 hasta 12 hileras 

• Alarma de control de semillas por hilera
• Densidad de siembra (número de semillas por metro cuadrado)
• Área de trabajo parcial y total (ha)
• Distancia de siembra (cm) media de todos las hileras, o de otras 

hileras activas
• Preparado para el dispositivo exclusión hileras
• Sensor de velocidad de trabajo
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V1200

V1200 até 12 filas 
• Controlo de sementes por fila com alarme
• Contador de hectares

SERIO

• Controlo de sementes por fila com alarme
• Área de trabalho parcial e total (ha)
• Velocidade de trabalho (km/h)
• Distância de semeação (cm) de todas as filas em média ou de cada fila individual
• Densidade de plantação (n.º de sementes por milha quadrada)
• Cablagem simplificada pela ligação em série dos sensores
• Cartão de memória SD para o armazenamento dos dados de trabalho
• Visor gráfico de 5,7” com retroiluminação
• Menu com idiomas múltiplos seleccionáveis
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