CATÀLEG
PRODUCTES

Horticultura - Jardineria - Paisatgisme

UNA SOCIETAT
Terrateck SAS és una empresa de disseny, fabricació i distribució de maquinària i eines
per donar solucions en horticultura, jardineria i paisatgisme. Les nostres eines estan
dissenyades pensant en el respecte pel medi ambient i adaptades a les pràctiques de
l’agricultura ecològica que no pot utilitzar productes químics de síntesi. El nostre equipament, que millora continuament, està dirigit a horticultors i jardiners tant professionals
com aficionats, així com als professionals del paisatgisme i els espais verds urbans.
Terrateck som una empresa dinàmica formada per un equip jove, del sector agrari, que
escoltant els productors i els seus socis, treballem conjuntament per oferir productes de
qualitat que satisfacin les necessitats que sorgeixen al camp. Creient en una agricultura
de qualitat que respecta l’home i el medi ambient, plasmem la nostra ideologia en
cada una de les eines que surt del nostre taller.

Pierre SOUDAN
Oficina tècnica
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VESTUARI DE TREBALL

68

AL COR DE L’INNOVACIÓ
DISSENY
Fruit d’un intercanvi directe entre la
nostra oficina tècnica i els agricultors,
el disseny de les nostres eines i maquinària és el resultat de les necessitats sorgides davant dels problemes a
camp. Tot el disseny es realitza internament en un programari de dibuix CAD
abans de ser produït. Convençuts que
l’agricultura experimentarà un canvi
profund en els propers anys, els nostres
productes acompanyen els agricultors
i jardiners en la seva vida diària, donant-los qualitat, productivitat i respecte
per la natura i els homes.

Fabricació
Amb un taller equipat amb diversos
materials de treball del rang del metall,
Terrateck realitza tots els seus prototips
internament. Pel que fa a la maquinària
que es produeix en sèrie, treballem
en col·laboració amb subcontractistes
francesos i europeus propers a França.
Tot el muntatge es realitza als nostres
tallers per garantir una qualitat òptima
en el lliurament.

Promoció i comercialització
Ens agrada el camp, tenim les mans a la
terra! La presència de Terrateck sobre
el terreny agrícola és un dels elements
clau, la proximitat amb els productors.
Al llarg de l´any es realitzen vàries
demostracions en jornades tècniques
i fires per tenir un contacte permanent
amb els professionals del sector. La comercialització es realitza directament o
bé a través d’una xarxa de distribuïdors
tant a nivell nacional com internacional.

EINES MANUALS
BICIAIXADES SIMPLES, DOBLES, SCALP COM
EINES AMB MÀNEC
RODES DESHERBADORES/BINADORES
GRADA DE PUES MANUAL
MÀNECS DE FUSTA
MÀNEC MULTIUSOS
PLANTADORS/PERFORADORS
ESTENEDORA MANUAL DE FILM DE PLÀSTIC
TRANSPLANTADORA PAPERPOT
SEMBRADORA MULTIRANG
PLANTADORS ERGONÒMICS MANUALS
CORRÓ DE PERFORACIÓ D’ENCOIXINAT PLÀSTIC
PERFORADOR TÈRMIC PER MALLA ANTIHERBA
COLLIDORES DE MESCLUMS
UTENSILIS PER LA COLLITA
TRANSPORT

EINES MANUALS

BICIAIXADA SIMPLE / DOBLE

Pes : 5kg
Referència : T.WH.HJS
No inclou accessoris

Conjunt d’accessoris pàgines 30 - 31

Pes : 7kg
Referència : T.WH.HJS + T.WH.KRV2
No inclou accessoris

Conjunt d’accessoris pàgines 30 - 31

www.terrateck.com
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BICIAIXADA PROFESSIONAL SIMPLE
3 gEnEraCions d’EXPERIÈNCIA !

EINES MANUALS

La «Biciaixada Professional Terrateck» és una eina
versàtil per treballar el sòl per a horticultors i jardiners. Facilita les tasques de sembra, desherbat, escarda, calçar, fer cavallons de forma fàcil i ergonòmica. Disposa d’una àmplia gamma d’accessoris
que faciliten el manteniment dels cultius. Aquesta
eina, versàtil i modulable, s’adapta a tot tipus de
sòls i cultius. La Biciaixada Terrateck us seduirà per
la seva facilitat d’ús, l’ergonomicitat, la versatilitat i
el disseny, sempre concebut pensant en una eina de
baix manteniment i resistent.

Concell
Terrateck

Penjador de mur per a
biciaixada
T.CG.CFO

Conjunt d’accessoris pàg. 30 - 31

CARACTERÍSTIQUES

Llargada : 1350mm
Amplada : 500mm
Alçada : mín 800mm/ màx 1100mm
Pes : 7,5kg
Garantia : 1 any
Referència : T.WH.
No inclou accessoris
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BICIAIXADA PROFESSIONAL DOBLE

EINES MANUALS

MÒDUL CONVERTIBLE, ADAPTACIÓ A CADA TIPUS DE CULTIU.
A la biciaixada simple s’hi pot acoblar el kit dues
rodes. D’aquesta manera es treballa sobre la línia
de cultiu, podent treballar més a prop de la planta. Les dues rodes permeten fer un treball encara
més precís i eficaç. La biciaixada Terrateck li ofereix diferents possibilitats de treball gràcies a un
gran nombre d’accessoris complementaris.

Conjunt d’accessoris pàg. 30 - 31
Kit de conversió a
biciaixada doble
T.WH.KRV2

CARACTERÍSTIQUES

Llargada : 1350mm
Separació rodes: 180mm (centre-centre)
Alçada : mín 800mm/màx 1100mm
Pes : 9kg
Garantia : 1 any
Referència : T.WH.HS + T.WH.KRV2
No inclou accessoris

www.terrateck.com
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ACCESSORIS BICIAIXADA SIMPLE/DOBLE

EINES MANUALS

Fullla hortícola
300mm / 500mm
(Possibilitat d’ésser tallada)

Fulla jardineria, reforçada
250/450/700mm

Fullla hortícola Planet Jr
125/175/225/275mm

T.WH.LMC250/450/700

T.WH.LMP125/175/225/275mm

T.WH.LM300/500

Suport binadora
Oscil·lant univ.L
T.WH.SSUL

Suport binadora Suport binadora
Oscil·lant univ.M Oscil·lant univ.S
Fins a 175mm
Per 125mm
T.WH.SSUM

Calçador
100mm

T.WH.BT100

Calçador
200mm

T.WH.BT200

Grada de disc.
Opció esquerra G i
dreta D
T.WH.MDH-G/D

T.WH.SSUS

Exemple de muntatge

Binadora oscil·lant
125mm/175mm/225mm/275mm
T.WH.SOH125/175/225/275

Cultivador manual Cultivador manual
de 3 braços
de 5 braços
T.WH.GF3D

T.WH.GF5D

Fulles de recanvi binadores oscilants
125mm /175mm/225mm/275mm

Suport 600mm/800mm
T.WH.SO600/SO800

T.WH.LSOH125/175/225/275

Suport grada de pues
(sense púes)

Conjunt pues
dures L / toves F
(sense suport)

T.WH.SHE

Pinça per barra de suport
600/800mm
T.WH.KBSO

T.WH.RHEL / T.WH.RHEF

Suport per a corró
T.WH.BR

30

Corró dentat packer
T.WH.RP

Corró

T.WH.RS

www.terrateck.com

Corró dentat
T.WH.RE

EINES MANUALS

ACCESSORIS BICIAIXADA DOBLE

Fulla Lelievre

Doble disc

Kit de converció a
biciaixada doble

T.WH.DLL

T.WH.BD

Discs de precisió
T.WH.PRD

T.WH.KRV2

Desherbatge sobre la línia de cultiu

NOVETAT !

Adaptador grada de pues manual
per biciaixada professional
T.WH.AHE

Binadora de dits

OPCIONS ESTRUCTURALS

Muntatge per a
desplaçament lateral
de l’estructura
T.WH.KMBD

Adaptador per
a muntar segon
accessori
T.WH.KMSO

Pues de torsió

(Suport doble accessori no inclòs)
(Suport de doble accessori inclòs)
T.WH.RST
Groc (terreny dur i clima mediterrani) : T.WH.DBKRS
Taronja (terrenys sorrencs i climes frescos) :
T.WH.DBKRSO

RECANVIS

Roda 14’ (llanta i
pneumàtic)
T.WH.RV

Pinça vermella
T.WH.BH

Bis de fixació de
papallona
T.WH.VP

Roda 14’ anti
punxades
T.WH.RVI

Cambra d’aire14’
T.WH.CAH14

Agafadors de fusta
T.WH.PB

www.terrateck.com
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BICIAIXADA PARCS I JARDINS - SCALP COM
pensat per ajuntaments i els ens locals!

EINES MANUALS

Braç articulat

L’SCALP COM és una eina basada en la biciaixada
professional. Permet mecanitzar el desherbat de superfícies amb grava, donant una alternativa a l´utilització de productes químics. És una eina sense manteniment concebuda per la casa Terrateck. L’ SCALP
COM us seduirà per la seva maniobrabilitat, la seva
polivalència i per la seva concepció pensant per ser
resistent i que duri. Al ser pensada per ajuntaments
o empreses i per tant, ser utilitzada per diferents persones s’ha dissenyat 100% modulable, adaptant-se
a la persona que l’utilitzi. Es regula tant la inclinació
dels mànecs com l’alçada i amplada de l’eina. La
possibilitat de fer-la més estreta permet treballar en
espais de difícil accés com al costat d’una paret.

BraÇ FIX
Fulla per jardineria reforçada Suport grada de pues
250mm/450mm/700mm
(sense púes)
T.WH.LMC250/450/700

CARACTERÍSTIQUES

T.WH.SHE

Conjunt de pues dures
T.WH.RHEL

Llargada : 1350mm
Amplada : Mín 380mm / màx 480mm
Alçada : Mín 800mm / màx 1100mm
Pes : 8kg
Garantia : 1 any
Referència : T.WH.SC / T.WH.HS
No inclou accessoris
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Adaptador per a
muntar segon
accessori
T.WH.KMSO

BICIGRADA DE PUES
PRIMERA BICIGRADA DE PUES MANUAL

EINES MANUALS

La grada de pues permet desherbar quan
l’herba es troba en el primer estadi, el
de cotiledó. Aquesta eina permet realitzar falses sembres de 80cm d’amplada.
Aquesta eina, a diferència del desherbatge tèrmic, no provoca un efecte de germinació a causa del xoc tèrmic.
Amb el kit de pues dures es pot utilitzar en
espais verds on hi ha grava, desherbant
i a la vegada anivellant la superfície en
qüestió.

AGRESSIVITAT DE LES PUES REGULABLE

Kit de pues dures
T.WH.RHHEL

CARACTERÍSTIQUES

Llargada : 1470mm
Amplada : 790mm (herse étrille)
Alçada : mín 800mm/màx 1100mm
Pes : 25kg
Garantia : 1 any
Referència : T.WH.HHE
No inclou accessoris

www.terrateck.com
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EINES AMB MÀNEC

NOVETAT !

UNA EINA ADAPTADA A CADA SITUACIÓ !

EINES MANUALS

Les eines amb mànec Terrateck s’han concebut pensant en els professionals horticultors, jardiners i d’espais públics.
Aquestes eines, lleugeres, robustes, ergonòmiques i de gran qualitat ofereixen gran confort en la seva utilització.
A més a més, tant les binadores amb lama fixa com les oscil·lants disposen lames de recanvi.Una àmplia diversitat
de formes i models permeten una gran adaptabilitat.

Douille *
incluse

Binadora oscil.lant Omega Ω
60mm / 100mm

Binadora oscil.lant Delta Δ
90mm /120mm / 200mm

T.OM.SD90 / T.OM.SD120 / T.OM.SD200

T.OM.SO60 / T.OM.SO100

Kit* binadora de filferro :

- 1x Mànec per binadora de filferro
- 1x Fulla per binadora de filferro 60mm
- 1x Fulla per binadora de filferro 90mm
- 1x Fulla per binadora de filferro 120mm

Referència : T.OM.SFPK

Binadora de filferro Delta Δ
60mm /90mm / 120mm*

T.OM.SF60 / T.OM.SF90 / T.OM.SF120

NOVETAT !
Fulles de recanvi

T.OM.LSD90

T.OM.LSD120

T.OM.LSD200

T.OM.LSF120

Sarcleuse à torsion
T.OM.LSO60

T.OM.LSO100

T.OM.LSF60

T.OM.LSF90

*A partir del març 2019
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T.OM.STM/L

EINES AMB MÀNEC

Binadora amb fulla intercanviable
120mm / 180mm

Binadora amb fulla ampla intercanviable
80mm / 120mm / 180mm

EINES MANUALS

T.OM.BL120 / T.OM.BL180

T.OM.BL80L / T.OM.BL120L / T.OM.BL180L

Fulles de recanvi

T.OM.BL120

T.OM.BL180

T.OM.BL80L

T.OM.BL120L

NOVETAT !
Tallador multifuncions
T.OM.RM

T.OM.BL180L

Traçador de línies regulable
inclou 4 pues
Amplada: 700mm
T.OM.TR700

Concell
Terrateck

Penjador de mur per a
biciaixada

Plantador de porros
T.OM.PP

T.OM.ET

T.CG.CFO

Solcador
100mm

T.OM.BM100

Pua per a traçador de
línies x1

Solcador
200mm

Plantador de maduixeres
T.CG.PF1

T.OM.BM200

www.terrateck.com
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DESHERBADORS DE RODA
desherbar i entrecavar empenyent!

EINES MANUALS

Els desherbadors de roda són eines manuals per a entrecavar i desherbar
acoblant una lama de tall i unes rodes amb pues. Estan pensades particularment per a terrenys durs i pedregosos, ja que les rodes amb pues trenquen
la crosta superficial del terreny, trenquen les herbes no desitjades i amb
l’efecte de vaivé de l’eina les descalcen facilitant-ne la seva deshidratació.
Aquesta eina de desherbar rotativa facilita la feina de desherbatge respecte la binadora oscil·lant gràcies a les rodes que permeten treballar a
més velocitat. També es pot utilitzar quan el terreny està humit.

OPCIONAL:
AdaptaDOR
PER A MÀNEC
D’ACER
T.CG.ARE
(180 / 270mm)

de sèrie:
adaptador per
a mànec de
fusta

120mm

T.CG.RE120

Fulla de recanvi per
desherbador de roda
120/180/270mm
T.CG.LRE120/180/270

DUES VERSIONS DISPONIBLES :
simple O doble

CARACTERÍSTIQUES
Amplada útil : 120/180/270mm
Pes : 4 kg/5 kg/6 kg
Garantia : 1 any
No inclou mànec
Referència : T.CG.RE120/180/270 (simple)
T.CG.RED180/270 (doble)
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180mm

T.CG.RE180

www.terrateck.com

270mm

T.CG.RE270

RODA BINADORA
GUANYI EN PRODUCTIVITAT I PRECISIÓ

EINES MANUALS

La roda binadora és una eina amb història al nord de França i la regió Flamenca. Es
composa d’una roda i una fulla darrere la roda, de manera que la roda atrapa l’herba i la
fulla la talla per sota el nivell del sòl. Aquesta fulla, d’acer trempat, es regula en inclinació i
alçada, podent adaptar l’eina als diferents tipus de sòl i condicions pedoclimàtiques. L’eina
funciona empenyent continuament. El mànec, regulable en inclinació permet adaptar l’eina
a cada persona, d’aquesta manera es millora el confort quan s’empeny l’eina.

Disponible en versiÓ
simple o doble

No utilitzar en
terrenys amb pedra

Regulació de l’alçada
del mànec

270mm

T.CG.RS270

180mm

T.CG.RS180

120mm

T.CG.RS120

80mm

CARACTERÍSTIQUES

T.CG.RS80

Protecció lateral 120/180/270mm
T.CG.RSC

Fulla de recanvi per roda binadora
80/120/180/270mm
T.CGLRS 80L/120L/180L/270L

Amplada útil : 80/120/180/270mm
Roda : Amb rodament*
Alçada : Regulable en 4 posicions
Pes : De 7 à 12kg
Garantia : 1 any
Referència : T.CG.RS80/120/180/270 (simple)
T.CG.RSD80/120/180/270 (doble)
*excepte modèl 80mm muntat sobre rodament de niló

www.terrateck.com
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GRADA DE PUES MANUAL
EL PRIMER DESHERBAT, DESPRÉS DE LA SEMBRA I EN PREEMERGÈNCIA !

EINES MANUALS

La grada de pues permet descalçar les adventícies quan encara estan en estat de plàntula.
És un mètode molt utilitzat en grans extensions de cultiu. Terrateck a desenvolupat una eina
manual per a petits i mitjans agricultors en base al mateix principi. Aquesta grada de pues
manual us seduirà per la seva increïble capacitat d’adaptació als diferents tipus de cultius sigui quina sigui la forma de plantar-los. D’una banda existeixen diferents amplades de treball,
de l’altra hi ha la possibilitat de regular l’angle del mànec respecte la grada. La doble fila
de pues permet augmentar la superfície de contacte de les pues al sòl, assegurant un resultat
òptim.

Grada de pues
manual 15cm
T.OM.HEM15

Grada de pues
manual 30cm

Grada de pues
manual 60cm

T.OM.HEM30

NOVETAT !

Grada de pues manual 75cm
T.OM.HEM75

T.OM.HEM60

Kit de pues dures

Angle deL MÀNEC
regulable i doble
FIlera de pues

Grada de pues
manual 120cm

T.OM.RHEML.15
T.OM.RHEML.30
T.OM.RHEML.60
T.OM.RHEML.75
T.OM.RHEML.120
(zones amb grava)

T.OM.HEM120

Per a aquest producte us aconsellem un mànec amb empunyadura en T (veure pàg. 31)

CARACTERÍSTIQUES
Amplada : 15/30/60/75/120cm
Pes : 1,4/2/3,4/4,5/5kg
Garantia : 1 any
No inclou mànec
Orientació del mànec regulable
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ELS NOSTRES MÀNECS DE FUSTA

EINES MANUALS

MÀNEC DE FUSTA DE FREIXE (Ø29mm)

Mànec freixe 1,55m

T.OM.MF155

Mànec freixe 1,80m

T.OM.MF180

MÀNEC DE FUSTA DE FREIXE amb empunyadura T (Ø29mm)

Mànec freixe 1,55m amb empunyadura T

T.OM.MF155T

Mànec freixe 1,80m amb empunyadura T

T.OM.MF180T

novetat !

mànec curt DE FUSTA DE FREIXE (Ø30mm)
Mànec curt 27 cm
T.OM.MFC27

www.terrateck.com
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MÀNEC MULTIÚS
LES SEVES FEINES AMB UN MÀNEC !

EINES MANUALS

NOVETAT !

Un mànec universal que permet realitzar les tasques de plantació
i manteniment dels espais verds manualment. Aquest mànec que
s’acobla a un conjunt d’accessoris innovadors desenvolupats per Terrateck li dóna una gran polivalència. Gràcies a aquest sistema que
permet intercanviar diferents accessoris amb un sol mànec guanyarem
lloc, temps i diners.

més polivalència gràcies als
accessoris intercanviables
CARACTERÍSTIQUES

Amplada : 32cm
Alçada : 95cm
Pes : 1.4kg
Garantia : 1 any
Referència : T.OM.MMU
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MÀNEC MULTIÚS

EINES MANUALS

FORADADORS / PLANTADORS (Alçada 16cm)

Ø15-20cm

T.OM.PL-XXL

Ø11-16cm

Ø13-18cm

Ø9.5-14cm

T.OM.PL-L

T.OM.PL-XL

T.OM.PL-M

Ø7.5-11cm
T.OM.PL-S

FORADADORS PER A CANYES (Alçada 20cm)

Ø30mm

T.OM.PI30

Ø25mm

T.OM.PI25

Ø20mm

T.OM.PI20

Ø16mm

T.OM.PI16

Ø12mm

T.OM.PI12

Ø8mm

T.OM.PI8

GANIVET DE TALL PER A MARGES

T.OM.DB
(Alçada 8cm - Amplada 16cm)

www.terrateck.com
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EXTENEDORA MANUAL DE FILM DE PLÀSTIC
L’ENCOIXINAT RÀPID I EFICAÇ

CARACTERÍSTIQUES

TRANSPLANTADORA PAPERPOT
LA PLANTACIÓ MANUAL DE PLANTER MÉS RÀPIDA

EINES MANUALS

1. Amb les varetes, fixar els
El sistema de plantació Paperpot és un equipament alvèols al quadre metàl·lic
molt utilitzat al Japó i els E.U.A. ja que simplifica les
feines de transplant al camp. La sembra del planter
es realitza en unes safates on s’hi fixen els alvèols
de paper que resten units, aquests s’ompliran amb
el substrat. La plantació és realitza de forma ràpida
estirant la plantadora, d’aquesta manera els alvèols
3. Omplir de substrat
es separen quedant-se units com si fossin una cinta.
La cinta de paper degradable queda enterrada i al
moment de la collita ja s’ha descompost. La plantació només es podrà efectuar amb aquest sistema
d’alvèols específic Paperpot.

2. Posar els alvèols dins
la safata de plàstic

4. Sembrar

5. Deixar créixer el planter
abans de transplantar

CARACTERÍSTIQUES
Llargada : 1,70m
Amplada : 35cm
Profunditat : Regulable
Plantació : 264 plantes en 40 segons
Pes : 21kg
Garantia : 1 any
Referència : T.CP.PL4ST
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TRANSPLANTADORA PAPERPOT

EINES MANUALS

Contingut del kit d’iniciació (ref : T.CP.PL4ST - S/M/L)

Transplantadora

Safata de plàstic
x25

T.CP.PL4

T.CP.BS

Varetes d’obertura
d’alvèols

Marc metàl·lic
T.CP.CP300

T.CP.CP-1

T.CP.LP303-10
20cm

T.CP.LP303-15

Sembradora manual
Paperpot

Placa distribuidora de llavor
(264 plants)

S Ø3,2mm : T.CP.300S
M Ø3,5mm : T.CP.300M
L Ø4,5mm : T.CP.300L

30cm

SS Ø2,8mm : T.CP.CP300SS-PS
S Ø3,2mm : T.CP.CP300S-PS
M Ø3,5mm : T.CP.CP300M-PS

Placa distribuidora 1/2 de llavor
(132 plants)
SS Ø2,8mm : T.CP.CP30-2,8/2
S Ø3,2mm : T.CP.CP30-3.2/2

Capa de cobertura
per terra arenosa

Placa de perforació
T.CP.PFO

T.CP.PL4-BTS

Cadena d’alvèols 264-5-31
Llargada 14m - 5cm

5cm

Per unitat : T.CP.LP303-5
Caixa 150 ut : T.CP.LP303-5BX

Marcador següent
línia

Raspall
T.CP.BR

T.CP.MRS

Cadena d’alvèols 264-10-31
Llargada 27m - 10cm

10cm

Per unitat : T.CP.LP303-10
Caixa 75ut : T.CP.LP303-10BX

www.terrateck.com

Cadena d’alvèols 264-15-31
Llargada 40m - 15cm

15cm

Per unitat : T.CP.LP303-15
Caixa 75ut: T.CP.LP303-15BX
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SEMBRADORA MULTILÍNIA PER RAVENETS I ESCPINACS
La primera sembradora de 12 línies en una amplada de 75cm

EINES MANUALS

La sembradora de 12 línies s’ha dissenyat per explotacions hortícoles que cultiven gran diversitat de
cultius. Un eix central rotatiu condueix la llavor cap
a una placa perforada, alliberant la llavor una per
una. La densitat de sembra és proporcional a l’abançament i es pot regular gràcies a un joc de pinyons.
La sembradora s’adapta perfectament a la llavor de
rúcola, ravenets, espinacs i canonges. De fàcil maneig, es pot regular en uns minuts. La profunditat de
sembra és ajustable de forma general per a tot el
conjunt de sembra. Dins d’una amplada de 75cm,
es poden sembrar d’una a dotze línies, en funció de
les necessitats i intercanviant les plaques perforades.
Frontalment està equipat d’un corró de malla,amb
l’objectiu de trencar terrossos i darrere hi ha el corró
que pressionarà el sòl perquè hi hagi bon contacte
de les llavors amb el sòl.

Regleta per sembradora multilínia
Sembra de ravenets al cap de 6 dies

CARACTERÍSTIQUES
Files de sembra : D’1 a 12
Reserva llavor : tremuja independent
Distància mín. entre línies : 5cm
Distància max. entre línies : 70cm
Velocitat avançament: 1 a 3 Km/h
Garantia : 1 any
Pes : 34 kg
Referència : T.CG.PL5
Cultius : Ravenets i espinacs
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T.CG.PL5-R

PLANTADOR MANUAL

EINES MANUALS

MULTIPLIQUI PER TRES L’EFICIÈNCIA DE SEMBRA EN ENCOIXINAT PLÀSTIC
Les plantadores Terrateck són eines manuals que permeten sembrar llavors grans (mongeta, pèsol, blat de moro…)
o plantar planter en tacs o arbustos. S’han concebut per facilitar la feina de l’hortolà o jardiner, permetent sembrar
o plantar estant dret. Els plantadors són ideals per repicar sobre encoixinats de plàstic. La seva forma acabada en
bec realitza un tall al plàstic, entrant fàcilment dins del sòl, quan el bec s’obra diposita les llavors o el tac. L’obertura
del bec es fa mitjançant un mànec (PL1) o d’un pedal (PL1+, PL2 i PL2+) montat de manera que al apretar s’obra
l’obertura, lliberant les llavors o la planta. El modèl PL1 permet ajustar la profunditat de sembra gràcies al calibrador
de profunditat, també disposa d’un marcador regulable que permet sembrar de forma equidistant.
PL1

Ø30mm

PL1+

Ø50mm

PL2

Ø80mm

PL2+

PL1

Sembrador
T.CG.PL1

PL1+

Plantador de tacs
<48mm
T.CG.PL1+

PL2

Plantador de tac
gran o arbusts
T.CG.PL2

PL2+

Plantador d’arbusts
T.CG.PL2+

Ø110mm

CARACTERÍSTIQUES
Ø forat

(quadrat) : 30, 50, 80, 110mm

Alçada : 1000mm (PL1), 940mm (PL2+)
Pes : PL1 3kg, PL2 5kg, PL2+ 8.6kg
Garantia : 1 any
Marcador de distància inclòs (PL1)

www.terrateck.com
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CORRÓ PERFORADOR D’ENCOIXINAT PLÀSTIC
MARQUI I PERFORI ABANS DE TRANSPLANTAR PASSANT EL CORRÓ!

EINES MANUALS

El corró perforador d’encoixinat plàstic és
una eina indispensable per les explotacions
hortícoles amb gran diversitat de cultius. Permet
fer diferents operacions: Preparar el llit de sembra (el corró, reixat, trenca els terrossos), marcar
els punts de sembra/plantació de forma equidistant i perforar l’encoixinat plàstic. Al ser un
corró reixat, permet fixar fàcilment les diferents
V (amb l’ajuda d’una clau sueca) que marcaran
el sòl o perforaran l’encoixinat plàstic, prèviament desenrotllat. En el cas de terrenys pesats
o d’encoixinats densos el xassís del corró pot
suportar fins a tres blocs de formigó estàndards
amb l’objectiu de fer el corró més pesat.

CARACTERÍSTIQUES

Perforador per llavor x1
Ø20mm H 50mm
(Encoixinat plàstic)
T.CG.RPPP.50S

Amplada : 120cm
Diàmetre del corró : 400mm
Pes : 39kg
Referència : T.CG.RPPP120
No inclou V de plantació
Amplada del xassís permet
col·locar un bloc de formigó
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V de plantació x20
H 60mm
T.CG.RPPP.60V

V de perforació x20
H 100mm
(Encoixinat plàstic)
T.CG.RPPP.100V

PERFORADOR TÈRMIC PER MALLA ANTIHERBA
PERFORADOR PER HORTICULTURA

LA PERFORACIÓ RÀPIDA, NETA I SENSE CANSAR-SE !

EINES MANUALS

El bufador Access (BA) és un desherbador tèrmic que actua amb foc, cremant les herbes. Unint-hi la peça Termoperfo - TP, aquest petit bufador es transforma en perforador de mantes d’encoixinat plàstic o teixit. A la punta
del bufador si acobla la base Termoperfo - TP, damunt de la qual s’hi poden adaptar diferents capçals, que es
mantenen fixos mitjançant un bis a pressió.

Bufador Access
(sense ampolla de gas)
T.TP.BA

Capçal d’estrella
Ø130mm
T.TP.CE130

Capçal rodó
Ø40mm
T.TP.CR40

Base Thermoperfo TP
Ø16mm

Marcador de distància
T.TP.BA-MD

T.TP.TP

Capçal rodo reversible
Ø114mm
T.TP.CR114

Capçal quadrat
Ø40mm

Ignitor piezoelèctric
d’encesa (recanvi)
T.TP.BA-PZ
(peça sense garantia)

Capçal rodó réversible
Ø80mm

Capçal lineal
T.TP.DT

T.TP.CC40

T.TP.CR80

Ampolla de gas
Paquets de 24 o 96
unitats

Capçal rodó
Ø60mm
T.TP.CR60

Punxador de restes
(venut sense mànec)
T.TP.PO

T.TP.MTG600

CARACTERÍSTIQUES
Alçada : 90cm
Pes : 1,6kg
Garantia : 1 any (exclòs ignitor Piezo)
Consum gas : 250ml/hora
Gas : Propà/butà
Els articles marcats en verd (•) són compatibles només amb el
perforador per horticultura.
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PERFORADOR TÈRMIC PER MALLA ANTIHERBA
PERFORADOR PER JARDINERIA

EINES MANUALS

Ignitor piezoelèctric
d’encesa
(Recanvi)
T.TP.BAP.PZ
(sense garantia)

Bufador jardineria
+ base TPP per jardineria
(no inclou bombona gas)

Capçal rodó reversible
Ø150mm – 1L

Capçal d’estrella
Ø200mm

Punxador de restes
(venut sense mànec)

T.TP.BAP
+ T.TP.TPP

T.TP.CE200

T.TP.CR150

Porta bombona
Campingaz 3kg
(inclou aixeta)
T.TP.PBG

Capçal rodó reversible
Ø170mm – 1,5L

T.TP.PO

CARACTERÍSTIQUES
Alçada : 95cm
Pes : 2,7kg
Garantia : 1 any (excepte Ignitor)
Gas : Propà/butà
Utilitzable per desherbatge tèrmic
Els articles marcats en taronja(•) només són compatibles amb el
perforador per jardineria.
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T.TP.CR170

Bombona campingaz
recarregable 3kg
(non consigné)
T.TP.BTG

Capçal rodó
Ø210mm – 2L
T.TP.CR210

COLLIDORA DE MESCLUMS I CONDIMENTÀRIES
COLLIR DE FORMA ERGONÒMICA I RÀPIDA !

aspes
elèctriques

4 mides
disponibles
CARACTERÍSTIQUES

NoVETAT!

CAIXA DE CONTROL DE
VELOCITATS

avançament
elèctric

capacitat de collita 2t/dia

ACCESSORIS COLLIDORA DE MESCLUMS I CONDIMENTÀRIES
AccessoRIs i altres opcions :

MINI COLLIDORA DE MESCLUMS I CONDIMENTÀRIES

EINES MANUALS

La mini collidora de mesclums i condimentaries Terrateck permet mecanitzar eficaçment la collita d’herbes
fresques que es destinen a la venda directa. Basant-nos
en la nostra collidora RJP1200, s’ha volgut simplificar
per tal de poder oferir un model més adaptat en termes
de mida i preu. La rotació de la màquina es fa mitjançant un trepant / tornavís elèctric, assegurant el funcionament de la lama de tall, el rodet i la cinta.
Maniobrable i lleuger, aquesta mini collidora us permetrà de collir fulletes d’enciams, espinacs, mesclums...
Les tres parts, alçada de tall, hèlice giratòria i cinta
són regulables per tal d’adaptar-se a cada estadi del
cultiu en qüestió. El muntatge sobre una estructura que

Kit disponible
trepant / tornavís elèctric
DeWalt 18V + Mini collidora
Ref : T.RJP.80MCB

es recolza sobre quatre rodes permet fer un tall homogeni i treballar de forma ergonòmica. Per un bon
funcionament es recomana l’utilització d’un trepant /
tornavís elèctric de bona qualitat. Recomanem el model
DEWALT DCD996P2-QW amb 3 velocitats. La velocitat de rotació òptima sobre l’eix principal és de 1300
revolucions per minut.

800mm
Distància de
centre a centre de
roda 970mm

CARACTERÍSTIQUES
Amplada de tall : 80cm
Centre-centre de roda : 97cm
trepant / tornavís elèctric que generen la rotació no inclòs
Velocitat d’avançament manual
Capacitat recol·lecció : 160Kg/hora
Velocitat de rotació òptima del trepant : 1300 rpm
Referència : T.RJP.80M
Autonomia bateria 6A : 20min collint
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COLLITA I ENVASAT

EINES MANUALS

LA collita SIMPLE, ràpida i agradable !

Nouveau !

Ganivet per collir
enciam
Fulla dentada 11cm

Ganivet per desherbar
Fulla dentada 6cm amb
forma de bec

Ganivet per api d’arrel
Fulla12,5cm

Ganivet per collir
bleda i api d’arrel
Fulla dentada 18cm

Ganivet per collir fonoll
Fulla 21cm

Ganivet per collir cols
Fulla 30cm

AP.GI.0001

AP.GI.0005

AP.GI.0002

AP.GI.0004

AP.GI.0006

AP.GI.0003

Pala per collir greens
Dretans

Pala per collir greens
Esquerrans

Pistola de neteja de
verdures

Acoblament ràpid
automàtic
Ø19 - 6 boles
AP.BO-00151

T.CG.PS-D

AP.CH-00100

Acoblament mascle per pistola de neteja de verdures
AP.BO-00150

T.CG.PS-G

Màquina
Encintadora
T.CG.BSM

Cinta adhesiva vermella
19mmx100mm
T.CG.BSM.RAR

www.terrateck.com

Fulla de recanvi per a
pala per collir greens
T.CG.LMPS

Mànega de reg Ø19
Llarg 25m. Pressió 20bar
AP.BO-00153

Suport de
bosses kraft
T.CG.PSC
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SACS DE COLLIR
Els sacs de collir Terrateck per la collita tant de verdures com de fruita. Permeten treballar amb les mans lliures
estant dret, aportant confort, ergonomia i productivitat a la persona que l’utilitza ja que la càrrega és recolzada
de forma uniforme sobre les espatlles. La càrrega es pot col·locar en posició frontal o lateral, limitant els moviments
de flexió extensió. Però gràcies al fet de poder obrir la base del sac, que està plegada per la part inferior, es pot
transferir el seu contingut de forma fàcil en caixes. D’aquesta manera no es perd el temps i es treballa sempre
en una posició ergonòmica. Els sacs són talla única i es regulen per tal d’adaptar-los a la persona que els porta.

EINES MANUALS

recolzament de la
càrrega sobre les
espatlles

Sac de collir frontal
(Volum de collita : 58L)

Sac de collir lateral
(Volum de collita : 12L/sac)

T.VT.SRV

T.VT.SRL

CARACTERÍSTIQUES
Regulació : S’adapta a la persona
Alçada : 60cm (frontal) / 30cm (lateral)
Diàmetre : 35cm (frontal) / 25cm (lateral)
Talla : Única
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MANEIG I TRANSPORT

Elevació : 1.05m
Empotrament : 1.00m

Escala carretó
per collir HI 4
AP.TO.0001

Llarg plataforma 1m
Ample plataforma 0.52 m

Carretó per a
caixes1m
AP.TO.0004

Elevació : 1.70 m
Empotrament : 1.10 m

Escala carretó
per collir HI 7
AP.TO.0002

Llargada : 60x40cm

Carretó manual de 4
rodes per caixes
AP.TO.0003

Llarg plataforma 1.20 m
Ample plataforma 0.52 m

Carretó per a caixes
1,2m
AP.TO.0005

Roda anti punxades per
carretó i escala carretó
AP.TO.0006

Llargada 0.30cm
Alçada min 1.65 m

Carretó de dues rodes F1
AP.TO.0007

www.terrateck.com
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CONDICIONS GENERALS DE VENDA
Article 1 : CONDICIONS GENERALS
Qualsevol comanda realitzada per correu electrònic o correu postal a EIXARCOLANT, distribuidor de TERRATECK, implica acceptació per part del comprador de les presents condicions generals de
venda, i renuncia de la seva part a les seves pròpies condicions
generals de compra, compreses les condicions sindicals. Aquesta
acceptació es considera adquirida si el comprador no expressa
cap rebuig en un termini de 10 dies naturals després de fer la
comanda.
EIXARCOLANT i TERRATECK comparteixen les mateixes condicions, així doncs a partir d’ara, anomenarem només TERRATECK.
TERRATECK es reserva el dret de modificar els preus i la informació dels catàlegs, fulletons i tarifes. La informació i les tarifes que
apareixen en els catàlegs i fulletons no son contractuals.
TERRATECK no està obligat als compromisos que podrien prendre
els seus representants o empleats, excepte si hi ha un acord amb
TERRATECK. Aquest acord es consideraria vàlid si TERRATECK
no contesta en un termini de 8 dies hàbils després de rebre la
comanda. El contracte de venda només serà vàlid si TERRATECK
accepta la sol·licitud del comprador.
Article 2 : TERMINIS D’ENTREGA
Els terminis s’estableixen segons la informació donada a TERRATECK el dia de la comanda. Sota cap circumstància, un retard en
el lliurament pot donar lloc a un pagament compensatori. TERRATECK renúncia automàticament qualsevol compromís en referència als terminis de lliurament:
•
En cas que el Comprador no hagi respectat les condicions
de pagament
•
En cas de força major
•
En cas d’escassetat de matèria primera
Article 3 : PREUS
Els preus de TERRATECK s’estableixen ex-works, en euros, sense
impostos, sobre la base dels tipus de canvi coneguts el dia de
la comanda. Es podrien revisar si hi ha una variació important
del tipus de canvi. També es podrien revisar en cas d’increment
important i sobtat del preu de les matèries primeres. En aquest cas
es definiran els detalls a les condicions particulars.
Article 4 : TRANSPORT I ENTREGA
Sigui quin sigui el mode de transport, l’enviament es realitza sota
la responsabilitat expressa del Comprador. Totes les operacions
de transport, assegurances, duanes, concessió, manutenció que
impliquen la feina del transport són a càrrec i despesa, risc i perill, del Comprador. Al Comprador li correspon verificar els enviaments a l’arribada i exercir, si escau, el seu recurs contra els
transportistes.
En cas de lliurament per TERRATECK, el Comprador està obligat a
fer les seves reclamacions al moment de lliurament. Aquestes reclamacions caldrà anotar-les a l’albarà d’entrega. Qualsevol queixa
feta posteriorment no serà considerada. En cas de recollida per
part del client a TERRATECK, es considerarà que els productes
han estat comprovats en el moment de la seva retirada. En qualsevol cas, la retirada de material per part del comprador no pot
estar subjecte a un transport. O Terrateck no es fa responsable si
el client recull el material directament a Terrateck i n’organitza el
seu enviament.
Cada entrega s’acompanya d’un albarà d’entrega on hi constaran tots els detalls dels productes lliurats. El comprador ha d’informar TERRATECK, tan aviat com sigui possible, de les diferències
observades.
En absència de reclamacions, els lliuraments de TERRATECK es
consideraran realitzats correctament i d’acord amb l’albarà de

74

lliurament.
Article 5 : PAGAMENT I RESERVA DE PROPIETAT
El pagament es realitza segons els termes especificats en el moment de fer la comanda. En cas que s’acceptés un pagament per
rebut domiciliat, el comprador haurà de retornar l’acceptació signada en el termini de vuit dies des de la recepció de la factura.
En cas de pagament per xec bancari, el comprador està obligat a
efectuar el pagament un cop rebuda la factura. En aquests casos,
TERRATECK no procedirà a fer cap lliurament fins que TERRATECK no hagi rebut el pagament.
Les factures s’han de
pagar segons les condicions especificades sobre la factura, sense
cap descompte. La transferència de la propietat de l’article venut
resta subjecte al pagament per part del comprador dins del venciment o venciments d’acord amb la llei del 12 de maig de 1980.
Tot i això, els riscos es transfereixen en el moment del lliurament.
En cas que els pagaments no es produeixin en les dates especificades per les parts, TERRATECK es reserva el dret de recuperar
l’article lliurat i, eventualment, rescindir el contracte.
Les despeses de qualsevol naturalesa relacionades amb aquesta
operació de recuperació de l’article seran a càrrec del comprador.
Per acord exprés, els contractes de venda de TERRATECK sempre
es conclouen sota les condicions resolutives del total pagament
per part del comprador en la data de venciment o en els plaços
acordats.
L’emissió d’un esborrany bancari o qualsevol altre document que
crei una obligació de pagament no constitueix un pagament
Siguin quins siguin els acords prèviament conclosos, les quantitats
que es quedin a deure, esdevindran immediatament exigibles en
cas que un dels pagaments no es faci en la data acordada. Un
retard en el pagament de més de 8 (vuit) dies respecte als terminis
fixats, sigui quin sigui el mode de pagament previst i sense previ
avís, comportarà:
•
•

•

•

El dret de TERRATECK a suspendre l’execució d’altres comandes que poguessin haver estat acceptades, sense perjudici de danys i perjudicis.
Un interès de demora del 2% anual sobre l’import total del
rebut, impostos inclosos des de la data contractual de pagament fins al dia del pagament. A França, la facturació dels
interessos inclou l’IVA en vigor.
Una sanció contractual del 15% de l’import del deute inclòs
l’IVA, en el cas que el no pagament del Comprador hagués
obligat TERRATECK a iniciar un procediment pre-contenciós.
La facturació de despeses de qualsevol naturalesa contractada per TERRATECK o posada a la seva càrrega.

•
Article 6 : GARANTIA
TERRATECK i el Comprador reconeixen mútuament que els productes venuts els són familiars, d’acord amb els estàndards professionals
6.1. Condicions de la Garantia
Els productes TERRATECK estan garantits durant un any des de la
data de lliurament. Garantia es limita a la simple i senzilla substitució de les peces reconegudes defectuoses pel servei tècnic de TERRATECK. El port i la mà d’obra són responsabilitat del comprador.
Qualsevol sol·licitud d’utilitzar la Garantia ha d’anar acompanyada de la peça defectuosa, i indicar el número de la màquina +
factura, així com la data de la posada en servei.
El desgast de les peces, els pneumàtics i les mànegues estan excloses de la Garantia.
Qualsevol ús anormal de la màquina o del material venut, mo-

dificació de la màquina o material venut per part d’una persona
no autoritzada que actuï sense l’acord de TERRATECK, l’ús de
recanvis que no siguin originals, comporta la pèrdua del dret a
Garantia.
Per beneficiar-se de la cobertura de la garantia, el comprador ha
d’informar TERRATECK, sense demora i per escrit, dels defectes
que imputa al producte i aportar totes les justificacions sobre la
realitat d’aquests. Ha de proporcionar a l’empresa TERRATECK
qualsevol facilitat per examinar aquests defectes i solucionar-los.
L’aplicació de la Garantia d’un any entrarà en vigor a partir de
la recepció del certificat de Garantia degudament emplenat i retornat a l’empresa TERRATECK en el termini de 8 dies des de la
data de la facturació.
6.2. Obligació de les parts
A TERRATECK només se li requereix que el seu producte compleixi
amb les especificacions de les seves fitxes tècniques les quals estan disponibles sota demanda. El comprador sempre és responsable de l’elecció del producte, l’adequació entre la màquina i el
resultat esperat per ell mateix o el seu propi client. És responsable
del seu bon ús, d’acord amb els estàndards professionals i la reglamentació. En cap cas, TERRATECK no té cap obligació a nivell
del resultat final. És responsabilitat del Comprador o Distribuïdor
assessorar el seu propi client sobre l’ús adequat del producte.
TERRATECK està a la disposició del comprador distribuïdor per
ajudar-lo en aquesta tasca dins dels límits del seu coneixement i
experiència.
El Comprador distribuïdor és responsable del lliurament al seu
client dels documents que acompanyen la maquinària (manual
d’instruccions, targeta de Garantia, certificat de conformitat, etc ).
TERRATECK està a disposició del distribuïdor per proporcionar-li
tots els documents que puguin eventualment faltar.
6.3. Serveis fora de Garantia
Les intervencions i la substitució de peces realitzades fora de
Garantia pel servei postvenda de TERRATECK seran prèviament
pressupostades. Els costos dels tècnics de S.A.V. TERRATECK són
a càrrec del Comprador.
6.4. Cas de TERRATECK com a fabricant
Quan actua com a fabricant o subcontractista, TERRATECK només
és responsable de la seva propia prestació.
6.5. Força major
TERRATECK queda alliberat de les seves obligacions contractuals
en cas de força major. S’assimilen contractualment a la força major i constituiran causes d’extinció o suspensió de les obligacions
de TERRATECK sense recurs per part del Comprador, els accidents
de força major que afecten la producció i l’emmagatzematge de
TERRATECK, la paralització total o parcial del subministrament,
les faltes del transportista, incendi, inundació, trencament de
màquines, vaga total o parcial, decisions administratives, accions
de tercers, guerra i qualsevol esdeveniment extern susceptible de
retardar o impedir o que esdevinguin econòmicament desorbitats
l’execució els compromisos de TERRATECK

•
•
•
•
•

•

No prendre cap part/peça sense el permís per escrit de
TERRATECK .
Fer-se càrrec de tots els costos de reparació dels danys que
el material pugui patir durant el temps que estigui cedit per
stock ;
Retornar l’esmentat material a TERRATECK a petició de TERRATECK, o al venciment del termini fixat
Notificar immediatament TERRATECK en cas de venda ;
Assegurar el material cedit en stock o de demostració a
«Béns de tercers» per una companyia d’assegurances coneguda, solvent i acreditada i donar a TERRATECK a la seva
petició, el document que demostri l’existència d’aquesta
assegurança; s’ha d’assegurar per un import com a mínim
igual al valor de l’equip;
Subscriure pel seu propi compte qualsevol assegurança
que consideri útil en relació amb el material cedit.

En cas d’utilització de material per a demostració, el dipositari
és l’únic responsable de les condicions de demostració i ús de
la màquina. No pot, en cap cas, sense el permís previ i escrit de
TERRATECK utilitzar-lo amb cap altra finalitat que no sigui la demostració, ni confiar-la a ningú per a cap ús, sigui el que sigui. Si,
al finalitzar el termini de dipòsit fixat, el material no es retorna a
TERRATECK, aquest tindrà la possibilitat de retirar-li o facturar-li al
dipositari. Aquesta facturació es realitzarà en els termes habituals
de venda. En cas de devolució d’equips en mal estat, TERRATECK
procedirà a fer les reparacions necessàries. TERRATECK facturarà
les reparacions al dipositari.
Article 8 : ASSEGURANCES I RESPONSABILITATS
TERRATECK està assegurat per tots els riscos habituals de la seva
activitat i al nivell habitual de la professió. Els certificats vàlids i
les taules de Garantia estan a disposició dels clients. Per acord
exprés, que és una condició obligada del contracte, el client renuncia a qualsevol recurs de qualsevol tipus, quan s’excedeixin els
límits de la garantia TERRATECK.
Article 9 : CONDICIONS ESPECIALS
Aquestes condicions generals de venda no exclouen l’aplicació
de condicions especials de venda.
Article 10 : DRET I JURISDICCIÓ
La legislació francesa s’aplica a les vendes de TERRATECK i els
acords relacionats. Les comandes del comprador es realitzen sota
la condició formal que, en cas de disputes sobre els subministraments i el seu pagament, el Tribunal Comercial de BETHUNE serà
l’únic competent a exclusió de qualsevol altre jurisdicció designada pel comprador, inclus en cas que la defensa sigui plural. Tots
els documents han d’estar escrits en francès.

Article 7 : MATERIAL EN STOCK O DE DEMOSTRACIÓ
L’acceptació del material per l’agent implica l’acceptació dels
termes i condicions generals de venda de TERRATECK, així com
de les estipulacions específiques del material cedit en stock. A més
del que estableix l’article 4 anterior, en cas de material deixat en
stock o de demostració per part de TERRATECK, el dipositari es
compromet a:
•
•

Fer-se càrrec dels costos del transport d’anada i tornada, i
del maneig de l’equipament/material en qüestió ;
Fer el necessari per a una correcte conservació i manteniment dels equips ;
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