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RECOLHEDORA DE PEDRAS KIVI-PEKKA



RECOLHEDORA DE PEDRAS KIVI-PEKKA
Kivi-Pekka é uma recolhedora de pedras, raízes e tocos 
que pode ser usado para remover pedras dos campos com 
eficiência e limpar novos campos de raízes e tocos de árvores. 
Kivi-Pekka também pode ser usado para trabalhos de limpeza 
de fundações de estradas, campos de golfe e paisagismo.

Em geral, as pedras foram removidas dos campos manual-
mente. Isso leva muito tempo e pode até comprometer a saúde 
do trabalhador devido à má postura de trabalho, sem atingir 
resultados que correspondam aos obtidos por remoção me-
cânica. Um campo completamente limpo sem pedras produz 
uma colheita melhor e evita danos a outras máquinas agríco-
las, o que economiza o custo do reparo.

O desempenho da Kivi-Pekka é único em sua classe, com o 
maior modelo com uma largura de trabalho de 7m coletando 
pedras com diâmetros de até 50 cm. Em condições pedre-
gosas, a capacidade de coleta de pedras é de 1.500 kg por 
minuto. A altura de basculamento é de 290 cm, o que permite 

que as pedras sejam descarregadas mesmo em um caminhão 
basculante alto. Isso facilita a reutilização de pedras em outros 
lugares. O uso da Kivi-Pekka não requer um trator grande, 
pois, mesmo com um trator de 100hp funcionará com o nosso 
maior modelo de 7m. As máquinas são personalizadas de 
acordo com as especificações do cliente, o que fornece a cada 
máquina a largura de trabalho e os acessórios necessários.

A Kivi-Pekka é fabricada em Rantasalmi (interior da Finlân-
dia), exatamente nos campos mais pedregosos da Finlândia. 
O material rochoso rico em granito de nossos campos criam 
as condições perfeitas para o desenvolvimento de produtos e 
testes de nossas máquinas. 

A Kivi-Pekka é fabricada com habilidade profissional, utilizan-
do qualidades cuidadosamente selecionadas e componentes 
de aço de alta qualidade com base em mais de 30 anos de 
experiência. Nossas recolhedoras de pedras Kivi-Pekka agora 
são vendidas em mais de 50 países diferentes.

RECOLHEDORA DE PEDRAS KIVI-PEKKA

www.pel-tuote.fi

Tambor flexível (FLEXDRUM)

O tambor flexível Kivi-Pekka permite a extração de rochas maio-
res que o tambor de elevação padrão. A transmissão de energia do 
tambor de elevação é montada ao longo da estrutura do tambor, 
o que permite que a estrutura e todo o tambor de elevação se 
movam para cima, permitindo que pedras sejam levantadas até 50 
cm de diâmetro.

Devido ao acumulador de pressão hidráulica do tambor flexível, 
o tambor passa sobre as grandes pedras com as quais entra em 
contato. Além disso, o tambor pode ser elevado à posição superior 
com o sistema hidráulico. O Flex Drum está equipado com um sis-
tema de suspensão para proteger a peneira e as hastes contra o 
efeito do contato com as pedras, prolongando assim sua vida útil.

Altura de Basculamento

Todos os modelos de coletores de pedra têm a 
mesma altura de basculamento de 2,9 m, o que 
permite esvaziar o container de pedra, mesmo 
em equipamentos de transporte lateral, como um 
caminhão basculante. Isso torna o transporte das 
pedras para outros lugares muito mais rápido, porque 
não há necessidade de esvaziar o container de pedra 
no chão e recarregá-la no caminhão com outra 
máquina.



KIVI-PEKKA – EQUIPAMENTO PADRÃO KIVI-PEKKA - ACESSÓRIOS OPCIONAIS

1. 2. 5. 6.Filtragem da terra recolhida com as pedras

3. Tipo de Engate de Reboque

A peneira Elevador de rotor
Tambor flexível - FLEXDRUM

7. Protetor Eletrônico de Segurança de Rotação

Equipamento padrão:

• container de pedras

• Peneiras de acordo com o tipo de cultura 

• Pneus 560 / 60-22.5

• Bogie 560 / 60-22,5 padrão somente para máquina K-P 7m

• Eixos duplos para K-P 5m e K-P 6m

• Altura de Basculamento de 290 cm.

• Ajustes hidráulicos da profundidade de trabalho.

• Hastes fortes e hastes auxiliares de 12x45mm

• Engate de Reboque

• Todos os cardans e de tomada de força

Acessórios opcionais:

• elevação do rotor

• Tambor flexível

• Bogie 560 / 60-22,5

• protetor eletrônico de rotação

• hastes extra fortes e auxiliares 13x50mm

• Freios à ar ou hidráulico

• 1 freio de circuito hidráulico

• Acoplamento engate com esferas Scharmüller

• Pára-barros

Toda terra coletada durante o recolhimento de pedras 
retornará ao solo do campo. As pedras também são limpas 
e podem ser usadas, por exemplo, para construção de 
estradas ou construção.

A recolhedora de pedras tem o engate de reboque 
Scharmuller como padrão. É possível instalar o acoplamento 
de esferas como acessório.

4. Altura de Basculamento de 290 cm

A altura de basculamento é de 290 cm, portanto, é fácil 
esvaziar o container de pedras em reboques maiores.

A peneira soldada na parte de baixo da máquina é feita de aço 
especial e pode ser selecionada de acordo com o tipo de cultivo. 
As hastes do tambor de elevação giram entre as barras da peneira 
ao longo da mesma: a peneira permanece limpa e não será 
bloqueada.

A ação de elevação é realizada com um cilindro hidráulico, que 
eleva os dois rotores simultaneamente. Os rotores são travados na 
posição superior com travas mecânicas. Os eixos da TDF podem 
ser conectados durante o levantamento.

A transmissão de energia do tambor de elevação é montada ao 
longo da estrutura do tambor, o que permite que a estrutura e todo 
o tambor de elevação se movam para cima, permitindo que pedras 
sejam levantadas com um diâmetro de 50 cm.

Quando o Kivi-Pekka é operado em condições de poeira, o 
protetor eletrônico de rotação controla a operação dos rotores, 
o tambor de elevação e o eixo principal do impulsor. Uma luz de 
sinal no monitor da cabine acende se um deles parar de girar.

8. Hastes Extra Fortes de 13x50mm

Todos os tamanhos de hastes se movimentam lateralmente 
para evitar bloqueios. É por isso que nenhuma rotação para 
trás é necessária. A haste de 13x50 é muito mais durável que a 
haste de 12x45mm que é padrão e, isso aumenta o intervalo de 
manutenção. Todos os tamanhos montados estão equipados com 
molas auxiliares e placas de borracha para absorção de impacto 
excessivo.
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http://pel-tuote.fi/tuotteet_lautasmuokkain.php?id=2#

WATCH VIDEOS: www.pel-tuote.fi > VideosMAIS INFORMAÇÕES: 
www.pel-tuote.fi

Aumente sua performance recolhendo pedras!

A primavera é um período movimentado, quando todo o trabalho 
deve ser feito da maneira mais eficiente possível. Para facilitar 
a remoção de pedras, a PEL-Tuote Oy agora oferece uma maior 
eficiência com a nova Kivi-Pekka 7m.

Comparada a Kivi-Pekka 5m, o desempenho melhorou 
consideravelmente, pois a Kivi-Pekka 7m pode coletar pedras 
com 40% mais eficiência.

Os novos recursos da Kivi-Pekka 7m incluem um volume de 
recolhimento de pedra de 3m3, uma largura de trabalho de 7 
metros e um tamanho máximo de pedra de 50 cm. O tambor de 
elevação aumentou e agora possui 33 hastes. 

A altura padrão de basculamento é de 2,9 metros.
As opções de pneus são as seguintes: pneu Bogie 560 / 60X22.5 
ou pneu 700 / 45R22. Usando bogies grandes, você pode obter 
baixa compactação do solo.

KIVI-PEKKA 7m 

ESPECIFICAÕES TÉCNICAS:  

RECOLHEDORA DE PEDRAS KIVI-PEKKA 
  KIVI-PEKKA 4  KIVI-PEKKA 5  KIVI-PEKKA 6  KIVI-PEKKA 7

Peso kg  4000    5000   5400   6500 

Largura de 400     500     600   700
Trabalho cm

Diâmetro   2,5 - 35 (50)   2,5 - 35 (50)    2,5 - 35 (50)   2,5 - 35 (50) 
Pedras cm

Produtividade 700 kg/min   1000 kg/min    1200 kg/min   1400 kg/min 

Container   1,5-2 m3    1,5-2 m3   1,5-2 m3   3 m3  
de Pedras

Tamanho Pneus 

Rodado Duplo 560/60R22.5  560/60R22.5  560/60R22.5
Individual 700/50R26.5  700/50R26.5  700/50R26.5 

Rodado Duplo 500/50-17 Duplo  500/50-17 Duplo  500/50-17 Duplo   560/60-22.5 Duplo

Com Suporte 195 x 14  Duplo  195 x 14 Duplo  195 x 14 Duplo   195 x 14 Duplo
do Rotor 

Potência   70 hp   80 hp    80 hp   100 hp
do Trator

Fluxo de Óleo     20l/min   20l/min   20l/min   20l/min

Velocidade    1-6 km/h  1-6 km/h  1-6 km/h  1-6 km/h
de Trabalho 

Tambor      18 hastes       28 hastes      28 hastes       33 hastes  
de Hastes  

NOVO MODELO



The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

PEL-Tuote Oy
Seppälänsalmentie 181
FIN-58900 Rantasalmi

FINLAND

EXPORT
Jens Köllner

jens.koellner@pel-tuote.fi
mobile: +358-40-5688115
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