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Versatilidade e fiabilidade são as qualidades que caraterizam os equipamentos para o mínimo trabalho TER-
REMOTO 3 e DRACULA. Ambos são caraterizados pela grande distância entre a máquina e o solo e o amplo 
espaçamento entre os componentes que trabalham, permitindo que o terreno e o resíduo fluam rapidamente 
evitando riscos de obstrução. O chassis feito de aço temperado permite a sua utilização diretamente no ter-
reno duro, concentrando em apenas uma passagens vários trabalhos. Deste  modo, o TERREMOTO 3 e o 
DRACULA oferecem a máxima capacidade de adaptação nas diversas condições de terrena e cultivo, para um 
utilização em 360° o ano inteiro.

Incorporação do resíduo
O enterramento rápido do resíduo joga um papel fundamental na ativação dos processo 
de decomposição da substância orgânica e a eliminação da carga patogénica do solo. 
O remeximento da terra e as substâncias orgânicas (primeiros 15 cm) favorecem em 
verdade a atividade micróbica do terreno, para um maior fornecimento de substâncias 
nutritivas disponíveis no ciclo do cultivo posterior.

Rutura das camadas de trabalho
A rutura da sola de trabalho permite um desenvolvimento correto das raízes, facilita a drenagem da água e 
o arejamento do solo, aumentado a resistência da cultura ao estresse seja biótico que abiótico.

Preparação do leito para semeadura
Última fase na preparação do terreno é a criação do leito para semeadura. Ter um terreno nivelado e bem 
desengrossado é fundamental para permitir à semeadora uma melhor qualidade de trabalho.

BENEFÍCIOS AGRONÓMICOS
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Versatilidade para utilização
Ideal seja para a preparação do terreno às culturas invernais e primaveris (elevada humi-
dade), que para a rápida preparação do para a segunda colheita (seco + resíduo).

Eficiência
Concentração das operações em apenas uma passagem, com custos de gestão menores.

Desempenho
Elevada velocidade de trabalho (8-12 km/h).

Fiabilidade
Chassis robusto e utilização de materiais de alta qualidade, para uma vida útil prolongada.

BENEFÍCIOS ECONÓMICOS
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TERREMOTO 3
Cultivador de âncoras

TERREMOTO 3

O para todo serviço da sua empresa!
TERREMOTO 3 apresenta dois tipos de chassis: fixo de 3, 3,5 e 4 metros e dobrável de 4 e 5 metros. 
Os modelos disponíveis podem ser acoplados a tratores de 100 a 300 cavalos, chegando à máxima eficiência 
operacional acima dos 10 Km/h.

Faça um corte nos custos de trabalho: prove a diferença!
O TERREMOTO 3 é um cultivador de âncoras, atrelado, que encerra em si os conceitos de «Lavração Mínima». 
O chassis robusto permite o trabalho diretamente também no terreno duro; as três fileiras de âncoras garantem 
um fluxo ideal do terreno, enquanto o rolo traseiro iguala e reconsolida o terreno para a semeadura posterior.

Chassis Fixo Dobrável  

Modelo 300 350 400 400 500

Potência HP 110-150 130-180 150-220 160-250 210-300

Largura de trabalho m 3 3,5 4 4 5

Largura de transporte m 3 3,5 4 3 3

Número de Âncoras 10 12 13 13 17

Distância entra as 
âncoras

cm 730 730 730 730 730

Peso Kh 1650 1930 2190 2640 3100

Conectores hidráulicos 1DE 1DE

FICHA TÉCNICA
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Lavração do terreno invernal
No inverno-primavera.
A lavração pode ser prevista seja no interior dos trabalhos 
convencionais que na lavração mínima, em função das exi-
gências do cultivo.

Rápida preparação do leito para semeadura
No verão.
O TERREMOTO 3 pode ser utilizado para a preparação no 
terreno duro, para uma segunda colheita. A grande distân-
cia entre os elementos, para maior fluxo do resíduo, está 
entre os pontos de força do equipamento

Enterramento do resíduo do cultivo
No outono.
O TERREMOTO 3 presta-se à intervenção direta no terreno 
não trabalhado ou após trabalhos mais profundos (aradura 
- lavragem). A sua confirmação demonstra boa afinidade 
com terrenos húmidos (rolos anéis U e V).

Dependendo das exigências
Em função da cultura da semeadura e do tipo de semeadora a disposição, é possível optar por uma preparação 
mínima (1ª passagem) ou para um leito mais desengrossado (2ª passagem).

2ª passagem1ª passagemNão trabalhado
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Otimização objetiva

Apenas uma passagem para um benefício múltiplo
O chassis robusto é dividido em 2 secções de trabalho: a secção dianteira é composta por 3 fileiras de âncoras 
bem distanciadas, que lavram o terreno, remexendo a camada superficial e enterrando o resíduo. 
A secção traseira é formada por uma fileira de discos, dispostos atrás das âncoras, que igualam o terreno. 
Enfim, um rolo recompactador, reconsolida o terreno, deixando-o preparado para a semeadura.

Preparação uniforme em toda a superfície
As âncoras são distanciadas 300 mm uma da outra garantin-
do ao TERREMOTO 3 uma frente de trabalho uniforme e uma 
inigualável qualidade de desengrossamento do terreno. Está 
também disponível um Kit de relhas laterais (de 310 mm), para 
um trabalho completo ao longo de toda a largura de trabalho.

Âncoras
As âncoras são dispostas em modo desalinhado em 3 fileiras de trabalho, para garantir um fluxo melhor de ter-
reno mesmo em velocidade de trabalho elevada. Cada âncora é dotada de um defletor que mistura o terreno, 
permitindo enterrar o resíduo superficial.

Zona 1
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A tecnologia torna-se simples

No resíduo sem obstruções
O chassis robusto é fabricado sem secções ocas quadradas e garante a máxima fiabilidade e resistência. O 
grande distância entre a máquina e o solo (900 mm) e a distribuição das âncoras em 3 fileiras bem distanciadas 
(700 mm) permitem a máxima velocidade de utilização, sem riscos de obstrução. 

A eficiência torna-se simples! 
O cultivador de âncoras TERREMOTO 3 permite a má-
xima versatilidade na preparação do terreno, demos-
trando-se eficiente seja em terrenos de outono - pri-
maveris, com elevada humidade, que em condições 
de resíduo, por exemplo para a gestão duma segunda 
colheita de primavera.

Iguala o terreno sem deixar traços
Depois da passagem das âncoras, uma fila de discos 
de ø 510 mm iguala o terreno e fecha eventuais sulcos 
que permaneceram. Os discos são montado no Silent 
Block e são desalinhados, para permitir um fluxo ideal 
mesmo com terreno húmido de rico de resíduo.

30 cm

70 cm

90
 c

m

Zona 2 Zona 3
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TERREMOTO 3
Configurações e acessórios

TERREMOTO 3

Pronto a tudo: da turfa à rocha
O cultivador TERREMOTO 3 é disponível com âncoras seja na 
versão com pernos de segurança que com sistema de mola  No-
-Stop. Mantendo invariável os dotes gerais do equipamento, a 
versão com sistema No-Stop permite uma maior rendimento 
mesmo em terrenos onde há rochas.

Perno salva-vida
Um perno de segurança eficiente e económico, indicado para ter-
renos com pouco esqueleto, protege a estrutura do chassis. Em 
caso de colisões acidentais com raízes e rochas o perno parte-se 
e permite a elevação da âncora. Neste caso a reparação é muito 
simples e acessível, e requer apenas a exclusiva substituição do 
perno.

Versão No-Stop
Para um maior conforto de trabalho e uma maior versatilidade 
nos terrenos ricos de esqueleto, é disponível uma versão No-
-Stop com amortizador de mola. Durante as fases de trabalho a 
âncora é protegida pela mola, que intervém em caso de pressões 
superiores a 500 kg, elevando-se até superar o obstáculo para 
depois retornar à posição de trabalho.

Amortizador contra o estresse
A estrutura de mola dupla anula as vibrações em fase de trabalho 
e garante que mola ative-se apenas após ter superado a carga 
de calibragem.

SHEAR BOLT SECURITY 900 kg

AUTORESET SPRING SECURITY

Point load Kg

Vertical excusion mm

0 50 100 150 200 250 300

900

800

700

600

500

400

300

200

100

1000
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Uma âncora com perfil especial
A forma singular do defletor permite interceptar uma parte do ter-
reno e lançá-la para frente para depois voltar a enterrá-la na mes-
ma passagem. Assim se cria um efeito que incrementa a capaci-
dade de desengrossamento do terreno já na primeira passagem .

Ponteira de longa duração
Para garantir um longa vida útil, mesmo trabalhan-
do com terrenos difíceis, estão disponíveis pontei-
ras com aço temperado e com um revestimento de 
tungsténio, para maior resistência à abrasão.

Dupla posição de trabalho
Em função da dureza do terreno e da potência do trator, as ân-
coras podem ser ajustadas em 2 posições e trabalho: na primeira 
posição (1) a âncora tem um ângulo de engate da ponteira mais 
agressivo, para interceptar  mais terreno, enquanto na segunda 
posição (2) o ângulo de engate é mais fechado para a absorção 
de potência .

Defletor terreno com perfil 
curvado para a mistura do 

resíduo

Relhas laterias de 310 mm 
para trabalho superficial

Ponteira de aço com
revestimento de tungsténio 

de 80 mm

1 2
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Escolha o rolo mais
apropriado para a sua empresa

TERREMOTO 3

Rolo de tambores...
O papel do rolo na configuração da máquina é fundamental. O TERREMOTO 3 é disponível seja na versão com 
chassis fixo que com chassis dobrável, com diversos tipos de rolos em função do tipo de terreno, da gestão 
das operações agronómicas e da alteração do cultivo.
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Rolo gaiola
Ideal para terrenos secos, permite um bom desengrossamento e 
nivelamento da superfície. O diâmetro de ø 600 mm é ideal para 
reduzir abundantemente quantidade de torrões de terra. O pou-
co peso limita salto traseiro favorecendo os acoplamentos com 
tratores ligeiros.

Rolo de borracha
Ideal  para terrenos secos, também pesados,  permite criar um 
ótimo leito de semeadura, criando uma camada superficial com-
pacta. A humidade do terreno permanece retida e permite uma 
rápida germinação do cultivo. É particularmente indicado para a 
semeadura de cereais com espaçamentos 12,5 cm entre as filei-
ras.

Rolo de anéis e rolo U 
Estes modelos oferecem a máxima versatilidade de utilização, em 
particular modo para terrenos húmidos, onde é necessário igualar 
e reconsolidar o terreno sem uma compactamento excessivo. No 
terreno são criadas faixas compactas alternadas com faixas não 
trabalhadas, que facilitam a circulação do ar e da água evitando a 
formação de crostas superficiais ou água estagnada.

Ø 600 mm

Ø 600 mm

Ø 600 mm

Ø 560 mm
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DRACULA
Cultivador combinado

DRACULA

O para todo serviço da sua empresa!
O DRACULA é um cultivador combinado composto por 3 secções de trabalho capazes de enterrar o resíduo, 
descompactar as camadas profundas e recompactar o terreno. A possibilidade de regular cada secção em 
modo independente permite ao DRACULA adaptar-se ás exigências de cada terreno com uma flexibilidade de 
utilização em  360°.

Modelo 430 630

Chassis Dobrável  Dobrável  

Potência HP 280-400 350 -600

Largura de trabalho cm 430 630

Largura de transporte m 3 3

Profundidade  
de trabalho 

cm 0-30 0-30

Número de Âncoras 9 13

Discos N°/ø mm 18/610 26/610

Peso Kg 8150 10500

Conectores hidráulicos N° de 
pares

3 3

FICHA TÉCNICA

Tudo numa única passagem
Robustez e produtividade são as virtudes principais do DRACULA, cultivador combinado top de gama entre 
as propostas da Maschio para trabalhar o terreno.O DRACULA une num único equipamento vantagens de efi-
ciência, rapidez e qualidade de trabalho: graças à combinação de discos e âncoras, o cultivador resolve numa 
única passagem a gestão dos resíduos de cultivos, o arejamento do terreno, o nivelamento e a preparação do 
leito de semeadura.
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A solução correta em cada situação

Terreno seco e rico de resíduo
No verão.
Preparação na parte dura do terreno para a segunda colheita. Ges-
tão independente das secções para uma lavração superficial de 
15-20 cm.

Terreno difícil e rico de resíduo
No outono.
O cultivado DRACULA pode intervir diretamente no terreno não 
trabalhado, mesmo na presença de uma elevada quantidade de 
resíduo. 
O arado de discos dianteiro com elevada distância do solo permi-
te o fluxo máximo de resíduo e terreno.

Terreno húmido invernal
No inverno-primavera.
O DRACULA pode ser utilizado para o enterramento do resíduo 
de cultivos e para a preparação do terreno em vista da semeado-
ra de primavera. Trabalho até 30 cm de profundidade.

Tudo em 1 uma única 
passagem!
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Maximização do resultado

Chassis Heavy Duty
As diversas secções de trabalho são mantidas juntas por um chassis central sólido e robusto. Testado nas 
condições de trabalho mais difíceis, pode ser acoplado a tratores com potência de até 600 cavalos, e é capaz 
de trabalhar a uma elevada velocidade de trabalho (por volta de 8-10 km/h). 

Tração perfeita em todo tipo de trator
O leme roscado permite regular a altura do olhal em função 
do engate do trator (de 40 a 90 cm), para um ajuste correto da 
plataforma de trabalho.

Corte e  mistura
As duas fileiras dianteiras cortam o resíduo, arrancando as raízes e misturando as substâncias orgânicas no solo 
para uma decomposição mais rápida. Os discos de 610 mm permitem uma profundidade de trabalho de até 15 cm.

Zona 1
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A tecnologia torna-se simples

Chegar ao ajuste ideal
As diversas seções de trabalho do DRACULA são concebidas para poder ser reguladas de modo independente, 
permitindo encontrar sempre o ajuste mais correto. Através dos 4 pares de distribuidores de efeito duplo é pos-
sível gerir desde a cabina do trator a agressividade do arado de discos, a profundidade das âncoras, a altura dos 
discos igualadores e a pressão do rolo compactador. 

Nivelamento e reconsolidação
A secção traseira tem a tarefa de igualar e reconsolidar 
o terreno: uma fileira de discos de ø 510 mm amortiza-
dos em sistema Silent Block fecha os sulcos deixados 
pelas âncoras, enquanto o rolo (600 mm de diâmetro) 
reconsolida o solo para uma futura semeadura. 

Lavragem 
As âncoras são distribuídas em 3 fileiras para permi-
tir um melhor fluxo do terreno e evitar obstruções em 
caso de resíduo. A forma da âncora foi estudada para 
permitir uma maior penetração no solo, para uma pro-
fundidade de trabalho de até 30 cm. 

Zona 2 Zona 3

Resíduo: nenhum problema!
O agressivo ângulo de corte, juntamente com os discos de diâ-
metro amplo, é ideal no momento do enterramento do resíduo 
superficial.
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DRACULA
Tecnologia e qualidade

Caráter agressivo
Graças aos seus discos (610 mm de diâmetro) instalados na mola 
em «C» independentes com excursão elevada, o  DRACULA ofe-
rece uma capacidade de corte do terreno surpreendente, capaz 
de incidir também nos terrenos mais tenazes e de gerir grandes 
quantidades de resíduo. O perfil do disco, muito agressivo, ampli-
fica o efeito de corte no resíduo, mantendo sempre uma incisão 
elevada no terreno.

Objetivo: eliminar os tempos de manutenção
Para manter uma autonomia de trabalho elevada as duas fileiras 
de discos estão equipadas com um cubo especial de elevado de-
sempenho «CULTI-HUB». O rolamento duplo mantido em banho de 
óleo está completamente protegido por um sistema de vedação, 
que protege a estrutura contra a água, lama e pó. A lubrificação em 
banho de óleo garante uma longa duração e não requer a utilização 
periódica de massa lubrificante.

360° Movem
ent

200 mm Mola em «C» para maior versatilidade
Para garantir a máxima versatilidade de utilização do arado de 
discos, foi desenvolvida uma espécie de mola em «C» que garante 
flexibilidade elevada (200 mm de excursão) e uma longa vida útil.  
A forma simples e elementar previne eventuais obstruções com 
terreno e resíduo.
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Sistema combinado, efeito garantido
A perfeita sobreposição dos discos de diâmetro grande e anco-
ras garantem um trabalho uniforme em toda a largura de trabalho. 
Para alcançar a máxima eficiência de trabalho, discos e âncoras 
são dispostos em modo equidistantes, oferecendo assim uma 
uniformidade de trabalho inigualável.

Defletor com perfil reto ou 
lateral em função da % de 

argila do terreno

Relhas laterais 
de 310 mm

Ponteira em 
aço de vanádio

de 80 mm

No-stop em todo tipo de terreno
O DRACULA vem equipado de fábrica com âncoras amortizadas 
No-stop, que permitem superar colisões com rochas e raízes, ele-
vando-se em caso de pressões superiores a 700 kg. A estrutura 
com mola dupla anula as vibrações e garante uma compressão li-
near, capaz de limitar puxões e recolocar a âncora a profundidade 
correta de trabalho até a superação do obstáculo.Até 700 kg 

de pressão

DRACULA
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Um rolo universal para todas  
as condições de trabalho

DRACULA

Igualação e nivelamento ideais
Para garantir sempre a melhor regulação da secção traseira, é importante regular seja a profundidade do rolo 
traseiro  (1) que agir na altura dos discos de igualação (2). Deste modo é possível alcançar a profundidade 
correta de trabalho e ao mesmo tempo igualar o solo, fechando os sulcos criados pelas âncoras. 

Rolo Ring Packer: máximo resultado em todas as condições
O DRACULA está equipado com um rolo Packer com anéis de ø 
600 mm, específico para a reconsolidação do terreno. Neste caso a 
forma vertical do rolo permite desengrossar o terreno na superfície, 
deixando uma maior quantidade de torrões nas camadas inferiores 
para um melhor desenvolvimento da raiz. O leito de semeadura que 
é criado apresenta alternância entre faixas trabalhadas e não traba-
lhadas, para uma maior polivalência nos húmidos.
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Transporte em estrada seja para a versão 430  que para a 630
O chassis dobrável em duas secções permite conter o chassis do DRACULA em 3 metros de transporte (seja 
na versão de 4,3 metros que na versão de 6,3 metros). As rodas de secção larga posicionadas no centro da 
máquina limitam a carga do leme e reduzem o pisoteio no campo.

Máxima segurança no campo e no transporte
Para uma circulação segura na estrada, o DRACULA é homologá-
vel seja com eixo de travagem hidráulico que pneumático. Com a 
máquina desacoplada, um travão de estacionamento bloqueia ime-
diatamente as rodas.
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