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A ETESIA é especializada na conceção, fabrico e
comercialização de materiais profissionais de
 manutenção de espaços verdes.
Há 30 anos que a empresa prospera e se impõe
como líder incontestada em corte e recolha.
 

Atualmente, é um dos principais fornecedores de
municípios e paisagistas europeus e faz parte
da EGMF (Federação europeia de máquinas
de jardim - European Garden Machinery
 Industry Federation).

Nascimento da ETESIA em Wissembourg. Logo à sua criação, a ETESIA lança um conceito
 revolucionário: o primeiro trator corta-relva de ejeção direta e recolha integrada, o MKE

A empresa

ETESIA : O 1O FABRICANTE FRANCÊS DE CORTA-RELVASEM RESUMO

DATAS

30 anos
de existência

240
empregados

propõem
+44

referências

vendidas por
+500

distribuidores

repartidos por
+30
países

Criação da filial ETESIA UK

Certificação da norma ISO 9002

Lançamento do primeiro trator corta-relva motorizado: Bahia

Lançamento do trator desbastador Attila 85

Lançamento do primeiro trator com ejeção direta e esvaziamento em altura: Hydro 124D

Ampliação da fábrica: +3600 m2

Trofeu INPI de inovação para a região da Alsácia

Certificação ISO 9001 versão 2008

Lançamento do primeiro trator corta-relva 100% elétrico: Bahia M2E

Lançamento da família de tratores Buffalo: 100 e 124 cm de corte, 2 ou 4 rodas motrizes,
diesel ou gasolina
Lançamento do carrinho de mão elétrico Donky

Prémio de inovação na SALTEX (UK) para o Hydro 80 e-connect, o primeiro corta-relva conectado
Fusão Outils WOLF - ETESIA : 2 marcas francesas unem suas forças ! 
Lançamento do novo corta-relva a bateria N-ERGY 2

Lançamento das novas segadoras-desbastadoras Attila 60, 75, 88, 95, 98 e 98X.

1989
1991
1994
1995
1996
1999
2003
2008
2009
2012
2015
2016
2017
2018
2019



Os corta-relvas ETESIA asseguram uma qualidade
de corte irrepreensível, quaisquer que sejam as
condições (relva alta e húmida) e os tipos de corte
(recolha, ceifa e mulching).

em utilização
profissional

GARANTIA

AN
OS2

em utilização
privada

em utilização
privada

GARANTIA

AN
OS3 10
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As vantagens

DESEMPENHO EXCECIONAL

A qualidade e o serviço prestado aos clientes estão no
centro das preocupações da ETESIA. Deste modo, desde
1994, a ETESIA possui a certificação ISO sem interrupção:
ISO 9002 em Dezembro de 1994, ISO 9001 versão
2000 em Novembro de 2002 e, finalmente, ISO 9001
versão 2008 em Novembro de 2009.ISO 9001 versão
2008 em Novembro 2009 e enfim versão 2015 desde
Novembro 2019.

UMA ROBUSTEZ E UMA LONGEVIDADE
INCOMPARÁVEIS

Os produtos ETESIA oferecem condições de garan-
tia interessantes: até 3 anos em utilização privada
e 2 anos em utilização profissional. Os cárteres
dos corta-relvas manuais são garantidos durante
10 anos em utilização privada.

UMA QUALIDADE GARANTIDA

Desde a sua criação em 1989, a ETESIA produz os
seus corta-relvas na fábrica de Wissembourg e
 distingue-se pela inovação no mercado dos espaços
verdes. Dispõe de um Centro de investigação,
 estudos e testes único na Europa e conquistou, em
2009, o  prémio regional de inovação. Em 2017,
lança o Hydro 80 e-connect, o primeiro corta-relva
conectado.

UM FABRICO EUROPEU E 
INOVADOR

UMA QUALIDADE SOB CONTROLO

A ETESIA apoia-se numa rede de distribuidores de
profissionalismo reconhecido. Todos eles beneficiam
de apoio comercial, de marketing e SAV das equipas
da ETESIA, que têm como palavra de ordem a escuta
ativa, o aconselhamento, a reatividade e a dispo-
nibilidade.

UM SERVIÇO COM A QUALIDADE ETESIA

Desde a sua conceção, todas as máquinas ETESIA
são submetidas a testes extremos de durabilidade
e de solidez.
As peças sobresselentes necessárias para o bom
funcionamento das máquinas estão disponíveis até
10 anos após o final do fabrico dos produtos.
Algumas máquinas estão ainda em serviço há mais
de 25 anos após a sua aquisição.
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«A minha experiência com os revendedores da Etesia
é muito boa, as máquinas são entregues a tempo e
sentimo-nos apoiados.»
Landscape Group (Paisagista inglês)

«Contamos muito com a Etesia no nosso percurso
ecológico, nomeadamente para reduzir a nossa pe-
gada de carbono. Gostamos de utilizar o material
mais respeitador do meio ambiente. A Etesia ajuda-
nos verdadeiramente a atingir os nossos objetivos de
desenvolvimento sustentável. Os corta-relvas Etesia
estão na vanguarda da tecnologia, foram feitos para
durar.»
Forest Green Rover (Clube de Futebol em Inglaterra)

«Com um Etesia, podemos cortar em qualquer clima,
mesmo que a relva esteja alta e húmida. É igualmente
uma garantia de fiabilidade: algumas das nossas
máquina têm uma dúzia de anos e continuam a fun-
cionar até hoje.»
Município de Estrasburgo

«Antes da compra, efetuámos uma comparação entre
os diferentes concorrentes presentes no mercado. Não
lamentamos de todo a nossa escolha, e é forçoso con-
statar que, no nosso domínio, o mais barato não é
obrigatoriamente o mais económico.»
Município de Esslingen (Alemanha)

Testemunho de utilizadores

«Nunca precisei do serviço pós-venda.
Uso o meu Bahia há 18 anos, e acred-
item que continuo a utilizá-lo dura-
mente. Estou de tal modo satisfeito que
aconselharia esta máquina a toda a
gente.»
Daniel Doucet (Particular)

«A qualidade de corte é soberba! A
máquina Etesia opera todos os dias.
Podemos trabalhar com qualquer
clima: quando chove, os outros pais-
agistas recolhem os corta-relvas, nós
continuamos a cortar.»  
Ets Ricol (Paisagista - Saône-et-Loire)

«Comparado com o nosso antigo corta-relvas, demoro
duas vezes menos tempo para cortar a mesma super-
fície.»
Angus Cook (Castelo de Aberdour na Escócia)

«Com um Etesia, sentimo-nos perfeitamente seguros.
Estes corta-relvas recolhem a 100%, mesmo quando
chove. A Etesia permite-nos ganhar tempo e dinheiro,
o trabalho é bem feito e o cliente fica satisfeito.» 
Art Paysager J.j. Zoller Et Fils (Paisagista - Bas-Rhin)

«A Câmara de Paris tem 800 corta-
 relvas, dos quais 400 Etesia.»
"Os corta-relvas ETESIA são muito
 confortáveis e também extremamente
manejáveis, podemos chegar a todos
os recantos.»
Paul Conte (Município de Paris)



Mulching
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As inovações

CONCEITO DE CORTE E RECOLHA
O conceito ETESIA elimina todos os riscos de
 obstruções, com o primeiro trator corta-relva de
 ejeção traseira direta e recolha integrada. A ETESIA
é ainda hoje o único construtor de tratores corta-
 relvas que desenvolve primeiro o sistema de corte e
depois apenas o trator.
Uma qualidade de corte única. Posicionadas a 90°,
as 2 lâminas contra-rotativas sobrepõem-se para evi-
tar linhas centrais. As 2 lâminas geram um efeito de
sopro potente e projetem a relva através de um cárter
de espiral crescente no cesto.
O sistema de recolha montado na saída direta no
cárter de corte garante uma recolha perfeita sem
risco de obstrução: nenhum obstáculo entre o cárter
e o cesto. Concretamente, isto permite que as máqui-
nas cortem e recolham em condições que a maior
parte dos seus concorrentes desiste: relva alta e mol-
hada.

BIOCUT, O MULCHING DA ETESIA

Conhecida pelo seu desempenho sem igual no
 domínio da recolha, a ETESIA impõe-se há vários
anos como inovadora em termos de mulching. Foi em
2001 que o seu centro de investigação desenvolveu
o conceito BIOCUT. Caracteriza-se por um cárter em
forma de sino muito pronunciado e que, associado
a um novo perfil de lâmina, permite resultados de
corte na relva alta e húmida sem equivalente no
 mercado.

A inovação na origem do
sucesso
Há 30 anos que os nossos investi-
gadores desenvolveram uma série de
conceitos inovadores que revolu-
cionaram o setor dos espaços verdes e
que permitiram o crescimento da em-
presa.

Conceito de corte e recolha

DUOCUT, MULCHING E RECOLHA

Nunca tendo baixado os braços na procura de um
cárter de corte de alto desempenho, tanto no corte
como no mulching e na recolha, os nossos projetistas
chegaram em 2006, ao conceito DUOCUT. Este é a
combinação perfeita entre os cárteres 100% de recolha
e 100% de mulching; e isto sem qualquer concessão
do resultado de uma ou da outra destas funções.
Desempenho de recolha muito elevado graças à face
interior lisa do cárter e à abertura total da saída do
canal de ejeção, que favorecem a evacuação da
relva para o cesto sem obstáculos. A compactação
da relva no cesto é ótima.
Resultados excelentes em mulching. Graças à sua
forma de «sino», o cárter DUOCUT oferece excelentes

resultados em mulching (trituração muito fina da
relva, mesmo em relva alta e húmida). O acessório
de mulching amovível (fornecido com a máquina)
completa a forma do cárter, para obter uma superfície
lisa, sem rugosidade, otimizando assim a circulação
da relva e conseguindo um mulching com uma qua-
lidade incomparável. A sua colocação sem ferra-
menta e sem mudar a lâmina é fácil e rápida.
Após o seu sucesso, o conceito Duocut foi adaptado
ao prato de corte do Hydro 100 a partir de 2009,
e nos Buffalo 100/124 desde 2015. Como anterior-
mente, pudemos constatar a excelente qualidade de
corte do sistema, tanto na sua função de recolha
como de mulching.

Recolha Mulching
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BIO CONCEPT
A proteção do ambiente e, mais geralmente, o
desenvolvimento sustentável, encontram-se desde
sempre no centro das nossas reflexões, muito
antes de se tornarem temas da atualidade. Deste
modo, a ETESIA desenvolveu uma filosofia in-
terna: o Bio Concept. Esta exprime-se pela consi-
deração da proteção do meio ambiente em todos
os setores da empresa e em todas as etapas da
vida útil de um material. Por exemplo, 100% dos
resíduos beneficiam de uma separação seletiva,
da qual 90% internamente. A escolha dos materiais
e dos processos de fabrico consideram o impacto
ambiental. O Bio Concept agrupa também dife-
rentes projetos de novas motorizações limpas.

É neste âmbito que a ETESIA lança o primeiro
 trator do mundo 100% elétrico (sem emissões
 poluentes durante a utilização, sem ruído em
 movimento…).

A visão da ETESIA sobre o futuro do seu mercado
é, finalmente, a reconciliação da economia com a
ecologia. Esta vontade da ETESIA ganha corpo
graças às suas novas motorizações verdes, mas
também à polivalência da sua gama, que permite
praticar várias técnicas de corte e assim uma
 verdadeira Gestão Diferenciada.

Com o desenvolvimento de uma gama elétrica
para o transporte e a manutenção, ETESIA permite
facilitar os trabalhos mais penosos. É principal-
mento o caso dos nossos porta-utensílios elétricos



TRATORES CORTA -RELVAS
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124 cm
17 kW/diesel
Cesto: 600 l
Esvaziamento em altura
4 rodas motrizes
Rendimento teórico: 
19 840 m2/h
Tomada de força

H124DX
124 cm
17 kW/diesel
Cesto: 600 l
Esvaziamento em altura
2 rodas motrizes
Rendimento teórico: 
19 840 m2/h
Tomada de força

H124DN
124 cm
17 kW/diesel
Cesto: 600 l
Esvaziamento em altura
2 rodas motrizes
Rendimento teórico:
19 840 m2/h

H124DL

Família
Hydro 124D

em utilização profissional
GARANTIA

AN
OS2

A família Hydro 124D está na vanguarda da inovação e do desempenho em todos os
domínios do corte profissional. Estes tratores, concebidos para as grandes e médias
superfícies, beneficiam de rendimento, qualidade de corte, potência, maneabilidade,
compacidade, conforto e polivalência sem equivalente no mercado.

A versão 4x4 oferece múltiplas capacidades de passagem de obstáculos.

Um outro mundo...
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Testemunho de utilizador:
«Há 15 anos que uso um trator H124D. 
É provavelmente a melhor máquina para 
a recolha, tanto de relva como de folhas.»
Serviço desportivo da cidade de Reims

Lâminas contra-rotativas Ejeção direta Cárter amovível



Família Hydro 124D

Um outro mundo...
Os primeiros tratores profissionais com ejeção central
traseira direta e esvaziamento em altura, os Hydro
124D comprovaram, não só pelo seu nível de desem-
penho acima da categoria, como também pelo seu
nível excecional de conforto e segurança, bem como
uma polivalência excecional.
Existe em versão de 4 rodas motrizes: H124DX.

Testemunho de utilizador:
«O H124D é muito confortável e muito manejável, podemos
chegar a todos os recantos com esta máquina. » Município de
Paris – Equipa de espaços verdes dos Campos Elísios
«Atualmente, os tratores H124D da Etesia são utilizados no
grande parque desportivo. Fazem um bom trabalho.» Municipio
de Rouen 
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Os produtos +:

MODELOS H124DX/DN

MODELOS H124DX/DN

MODELOS H124DX

ASSENTO CONFORTÁVEL
MOTOR DIESEL 17 KW

EJEÇÃO DIRETA

CESTO DE
600 LITROS

CÁRTER EM MASTERSHOCK
AMOVÍVEL

LARGURA DE
CORTE 124 CM

4 RODAS MOTRIZES

TRATORES CORTA-RELVAS

ALTO DESEMPENHO
Recolha em todas as condições graças ao
 conceito Recolha (p.4):
- Ejeção central traseira direta: sem obstáculos
entre o cárter e o cesto.
- 2 lâminas contra-rotativas permitem um
 potente efeito de aspiração e de sopro.
- Transmissão hidráulica nas 2 rodas traseiras
(H124DN e DL) ou 4 rodas motrizes
(H124DX)
- Bloqueio de diferencial para o H124DN (de
série) e H124DL (opcional)
CONFORTÁVEIS, SEGUROS E FÁCEIS DE USAR
- Consola da direção regulável
- Comandos simples e funcionais
- Ausência de ruído da turbina
ROBUSTOS, COMPACTOS e FIÁVEIS
Chassis soldado mecanicamente montado com
parafusos
POLIVALENTES
Grande gama de acessórios: escarificador,
prato de mulching, cabina, espalhador,
lâmina para neve, varredor, homologação
para estrada (exceto H124DL)... (p.8-9)
ECOLÓGICOS
- Compatíveis com Biodiesel (B30) sem perda
de desempenho: biodegradável a 98%,
 renovável, menos 59% de emissões poluentes,
balanço energético positivo (restitui 2,2 vezes
mais energia do que o necessário para a
 produzir).
- Catalisador e filtro de partículas opcional:
menos 52% de monóxido de carbono e menos
36% de partículas emitidas.

CONSOLA DE REG-
ULAÇÃO DUPLA

TOMADA DE F ORÇA
HIDRÁULICAREGULAÇÃO EM

 ALTURA DE CORTE

DIREÇÃO ASSISTIDA

CONCEITO EXCLUSIVO DA
ETESIA

Mulching Recolha Ceifa

ESVAZIAMENTO
EM ALTURA

ATÉ 1,80M DO SOLO

ARCO DE PROTEÇÃO
EM CASO DE CAPOTAMENTO

RECOLHA INTEGRADA COM
AVISADOR SONORO DE
ENCHIMENTO DO CESTO

Modelo apresentado: H124DL
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(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima x largura de corte = rendimento teórico) 
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(***) potência nominal em regime máximo de utilização

Características técnicas:

Modelo 
(C x L x A)**

Hydro 124 DX Hydro 124 DN Hydro 124 DL
(280x128x204)

Largura de corte 124 cm

Motor Lombardini 1003 3 cilindros (diesel ou biodiesel B30)

Cilindrada/Potência nominal (***)
Potência máxima fabricante

1028 cm3 - 17 kW (23 cv))
18 kW (25 cv))

Regime máximo de utilização 2820 rpm

Transmissão hidráulica  
4 rodas motrizes hidráulica nas 2 rodas traseiras

Velocidade para a frente 0 a 16 km/h 
para trás 0 a 14 km/h

Rendimento teórico (*) 19 840 m2/h

Embraiagem de lâminas por embraiagem eletromagnética

Regulação da altura de corte 9 posições de 44 a 140 mm + 1 posição de transporte com apoio regulável

Esvaziamento do cesto hidráulico ao solo ou em altura até 1,80 m

Conteúdo do cesto 600 l

Peso 895 kg 860 kg 815 kg

Cárter de corte amovível 4 -

Tomada de força 4 opcional

Homologação para estrada de série -



Escarificador frontal
Escarificar e recolher os musgos numa só passagem, com o escarificador
frontal de unidade dupla.
Largura de trabalho 1,25 m. Profundidade de trabalho regulável. 
As duas unidades são eleváveis (posição de transporte) e amovíveis 
 (obstáculos laterais). Montagem rápida sem ferramenta.

Prato de mulching
Para o mulching de grandes superfícies, o prato de corte MCM de 1,44 m
aliado à velocidade do H124D oferece-lhe rendimentos excecionais. 
A passagem de um prato de corte para outro é efetuada simplesmente,
em menos de 30 minutos.

Insert mulching
Uma opção particularmente interessante durante a época, quando o
crescimento da relva diminui ou em período de seca prolongada. O
mulching é um corte ecológico e económico. A instalação do obturador
mulching na traseira do prato de corte efetua-se rapidamente e sem mon-
tagem de uma lâmina especial mulching.

Defletor
O defletor, que é montado sem ferramenta no lugar do cesto de recolha,
permite aparar a relva, mesmo nas condições mais difíceis 

Escova limpa ervas
A alternativa ecológica à utilização de produtos fitossanitários. Um sistema
simples e eficaz para a manutenção ecológica de todas as superfícies.
A escova metálica é montada e desmontada facilmente na parte da frente
da máquina, e isto sem modificação prévia. Mecânica e de manutenção
hidráulica, a sua utilização é tão simples como a sua montagem.

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

TRATORES CORTA-RELVAS
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Família Hydro 124D
ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS
Uma vasta gama de equipamentos para espaços verdes, caminhos e remoção de neve
transforma o trator Hydro 124D num equipamento polivalente para utilização múltipla,
destinado a todas condições climatéricas, todos os terrenos e ao longo de todo o ano.



H124DX H124DN H124DL
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MANUTENÇÃO INVERNO

Lâmina para neve
Equipado com a sua lâmina para neve de 135 cm, orientável da esquerda para a
 direita e em altura através de um sistema hidráulico e kit de correntes para neve, o
Hydro 124 da ETESIA permite uma desobstrução rápida com toda a segurança.

CONSERVAÇÃO DE VIAS

Cabina
Está disponível opcionalmente uma cabina equipada com portas envidraçadas. Pode
igualmente ser equipada com um sistema de aquecimento e com um limpa vidro.

Barra de reboque
A barra de reboque, que se monta com um só gesto manual, permite puxar reboques
até 500 kg (peso rebocado máximo). Barra munida de uma tomada elétrica para a
iluminação do reboque..

Varredora frontal
Largura de trabalho 135 cm, orientável hidraulicamente para a direita/esquerda.
Equipada com uma vassoura lateral para limpar passeios e sarjetas, com um cesto
de esvaziamento hidráulico e proteção anti poeiras.

H124D/DX      H124DN         H124DL   

4                     4                     4
4                     4                     4

4                     4                     4

4                     4                     4

4                     4                     4

4                     4                   4*
4                     4                     4 

4                     4                   4*
4                     4                   4*
4                     4                     4

4                     4                   4*
4                     4                     4

REF.

MCM144

MU124D

MD124

MET

MR124

MV124

MN124

MSC124

MT124N

OY124P

MBR124

OFP124

PRATO DE CORTE DE MULCHING

INSERT MULCHING

DEFLETOR

ESPALHADOR

BARRA DE REBOQUE

LÂMINA PARA NEVE

CORRENTES PARA NEVE

ESCARIFICADOR

VARREDORA

CABINA** 
VASSOURA LIMPA-ERVAS
CATALISADOR E FILTRO DE PARTÍCULAS**

(**) montado na fábrica

Espalhador
Espalhador mecânico para aplicar fertilizante no seu relvado ou para deitar sal/areia
durante o inverno (capacidade de 60 litros). 



TRATORES CORTA -RELVAS
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124 cm
14 kW/Gasolina 
Cesto: 600 litros 
Esvaziamento em altura
4X4
Rendimento teórico: 
15 000 m2/h 

Buffalo 124/HVHPX
124 cm
14 kW/Gasolina
Cesto: 600 litros 
Esvaziamento em altura 
2 rodas motrizes
Rendimento teórico:
15 000 m2/h 

Buffalo 124/HVHP
100 cm 
14 kW/Gasolina 
Cesto: 600 litros 
Esvaziamento em altura
4X4
Rendimento teórico:
12 000 m2/h 

Buffalo 100/BVHPX

Família
Buffalo

em utilização profissional
GARANTIA

AN
OS2

+ RÁPIDO: até 15 000 m2/h cortados e recolhidos. Ejeção central traseira sem
 obstruções. 100 ou 124 cm de corte. Saco de 600 litros de esvaziamento hidráulico
Basculamento em altura até 1,80 m do solo. Melhor recolha: estabilidade do regime
do motor em todas as condições de corte.
+ LONGE: compactos e manejáveis. Excelente capacidade em declives: novos travões
de disco que duplicam o binário de travagem.
Direção assistida muito facilitada: pouco esforço no volante. Equipamento de proteção
em caso de capotamento.
+ TEMPO: todas as estações, todas as superfícies. Motor a gasolina ou diesel.
 Transmissão hidráulica com 2 e 4 rodas motrizes. Transmissão de reenvio de ângulo e
embraiagem de lâminas com maior desempenho.

Buffalo, as bestas de corte



100 cm 
14 kW/Gasolina
cesto: 600 litros 
Esvaziamento em altura 
2 rodas motrizes
Rendimento teórico: 
12 000 m2/h 

Buffalo 100/BVHP
100 cm 
13,5 kW/Diesel 
Cesto: 600 litros 
Esvaziamento em altura
4X4
Rendimento teórico: 
12 000 m2/h 

Buffalo 100/BPHPX2
100 cm 
13,5 kW/Diesel 
Cesto: 600 litros 
Esvaziamento em altura 
2 rodas motrizes
Rendimento teórico: 
12 000 m2/h 

Buffalo 100/BPHP2
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Testemunho de utilizador:
«São muito robustos e não vos deixam ficar
mal. As reparações são mínimas, pelo que
os nossos custos de oficina são baixos.»
Joseph Rowntree Housing Trust

Ejeção diretaLâminas contra-rotativasCatalisador*

(*) exceto BPHPX e BPHP2



Os produtos +:

DE ALTO DESEMPENHO
Recolha em todas as condições graças ao
conceito Recolha (p.4):
- Ejeção central traseira direta: sem obstáculos
entre o cárter e o cesto
- 2 lâminas contra-rotativas que provocam um
efeito de aspiração e de sopro potente
- Transmissão hidráulica nas 2 rodas traseiras
(HVHP) ou nas 4 rodas (HVHPX)
- Bloqueio do diferencial para as 2 rodas
motrizes
- Embraiagem de lâminas eletromagnética
com travão incorporado
CONFORTÁVEIS, SEGUROS E FÁCEIS DE USAR
- Comandos colocados de modo ergonómico
- Condução flexível: transmissão hidráulica
- Ausência de ruído da turbina: pressão
 acústica de 90 dB(A) no lugar de condução
- Catalisador e sem emissões de partículas
finas
ROBUSTOS, COMPACTOS e FIÁVEIS
- Chassis soldado mecanicamente montado
com parafusos e tratamento anti-corrosão
- Sistemas de transmissão mais fiáveis e
duráveis
POLIVALENTES
- Acessórios opcionais: acessório de mulching,
espalhador, lâmina para neve, varredora,
 retira-musgo, homologação para
estrada...(p.18-19)
- Máquinas adequadas tanto para pequenas
como para grandes superfícies, graças à sua
compacidade, raio de viragem, cantiléver
 traseiro reduzido.

Buffalo 124 cm

As bestas de corte
Os Buffalo 124 possuem um rendimento teórico de
15 000 m2/h, uma relação peso/potência inigualável
e, sobretudo, uma excelente relação preço/quali-
dade, tanto na aquisição como na exploração.
Disponível em 2 ou 4 rodas motrizes.

Testemunho de utilizador:
«É uma excelente máquina para períodos chuvosos. Poderiamos
mesmo utilizá-la em corte e recolha com 2 cm de água, é valente!»
Joseph Rowntree Housing Trust
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TRATORES CORTA-RELVAS

GARANTIA 3 ANOS CATALISADOR

MODELOS HVHPX

ASSENTO
 CONFORTÁVEL

ESVAZIAMENTO
EM ALTURA

MOTOR A GASOLINA 14 KW
CESTO DE
600 LITROS

CÁRTER EM
MASTERSHOCK

LARGURA DE
CORTE 124 CM

CHASSIS
ROBUSTO

4 RODAS MOTRIZES

DIREÇÃO ASSISTIDA

EJEÇÃO DIRETA
CONCEITO EXCLUSIVO DA

ETESIA

Mulching Recolha Ceifa

ARCO DE PROTEÇÃO
EM CASO DE CAPOTAMENTO
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(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(***) potência nominal em regime máximo de utilização

Características técnicas:

Modelo 
(C x L x A)**

HVHPX HVHP
(292x128x200)

Largura de corte 124 cm

Motor B&S OHV Vanguard com catalisador 
(Gasolina)

Cilindrada/Potência nominal (***)
Potência máxima fabricante

627 cm3 - 14 kW (19 cv)
17 kW (23 cv)

Regime máximo de utilização 2 900 rpm

Transmissão hidráulica nas 
4 rodas motrizes

hidráulica nas 
2 rodas traseiras

Velocidade FR/AT: 0 a 12 km/h

Rendimento teórico (*) 15 000 m2/h

Embraiagem de lâminas por embraiagem eletromagnética

Regulação da altura de corte centralizada 6 posições 
de 44 a 102 mm

Esvaziamento do cesto hidráulico ao solo ou em altura até 1,80 m

Conteúdo do cesto 600 l

Peso 648 kg 621 kg

Kit de homologação para estrada opcional

GARANTIA 

AN
OS

 

3



Os produtos +:
DE ALTO DESEMPENHO
Desempenho elevado em todos os tipos de
corte: recolha, ceifa, mulching:
- Ejeção central traseira direta: sem obstáculos
entre o cárter e o cesto
- 2 lâminas contra-rotativas que provocam um
efeito de aspiração e de sopro potente
- Prato de corte: combinação entre os cárteres
100% de recolha e 100% de mulching
 (conceito Duocut, p.4)
- Transmissão hidráulica nas 2 rodas traseiras
(BVHP e BPHP2) ou nas 4 rodas (BVHPX e
BPHPX2)
- Bloqueio do diferencial para as 2 rodas motrizes
- Embraiagem de lâminas eletromagnética com
travão incorporado
CONFORTÁVEIS, SEGUROS E FÁCEIS DE USAR
- Comandos colocados de modo ergonómico
- Condução flexível: transmissão hidráulica,
 direção assistida
- Posição de condução ideal
- Ausência de ruído da turbina: pressão acús-
tica de 85 dB(A) no lugar de condução
- Catalisador e sem emissões de partículas finas
na versão a gasolina.
ROBUSTOS, COMPACTOS e FIÁVEIS
Sistemas de transmissão mais fiáveis e duráveis
POLIVALENTES
- Recolha em todas as condições
- Acessórios opcionais: acessório de mulching,
espalhador, lâmina para neve, retira-musgo,
homologação para estrada... (p.18-19)
- Máquinas adequadas tanto para pequenas
como para grandes superfícies, graças à sua
compacidade.
Raio de viragem muito pequeno, ausência de
consola traseira.

Buffalo 100 cm

As bestas de corte
Equipados com um prato de corte de 1 m e um motor
diesel de 18 cv ou a gasolina de 19 cv, os Buffalo 100
possuem um rendimento teórico de 12 000 m2/h,
uma relação peso/potência inigualável, uma com-
pacidade todo-o-terreno e, sobretudo, uma exce-
lente relação qualidade/preço, tanto de aquisição
como de exploração.
Disponível em 2 ou 4 rodas motrizes.

Testemunho de utilizador:
«A potência e o binário do motor permitem fazer um bom corte.
Além disso, num dia de corte, não consumimos nem metade do
depósito cheio. O Buffalo dispõe igualmente de uma potência de
aspiração muito boa.»
Charles HERVET, paisagista
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TRATORES CORTA-RELVAS

GARANTIA 3 ANOS CATALISADOR
(MODELOS BVHP E BVHPX)

MODELOS BVHPX E BPHPX

OTIMIZA A RECOLHA E O MULCHING

MOTOR A GASOLINA 14 KW

(MODELOS BPHP2 E BPHPX2)
MOTOR DIESEL 13,5 KW

CESTO DE
600 LITROS

CÁRTER EM FUNDIÇÃO
DE ALUMÍNIO

LARGURA DE
CORTE 100 CM

CHASSIS
ROBUSTO

4 RODAS MOTRIZES

DIREÇÃO ASSISTIDA

EJEÇÃO DIRETA
CONCEITO EXCLUSIVO DA

ETESIA

Mulching Recolha Ceifa

ARCO DE PROTEÇÃO
EM CASO DE CAPOTAMENTO

ESVAZIAMENTO
EM ALTURA
ATÉ 1,80 M DO

SOLO

ASSENTO
 CONFORTÁVEL
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(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(***) potência nominal em regime máximo de utilização

Características técnicas:

Modelo 
(C x L x A)**

BVHPX BVHP BPHPX2 BPHP2
(292x105x200)

Largura de corte 100 cm

Motor B&S OHV Vanguard com 
catalisador (Gasolina)

Perkins 403D07 
3 cilindros (diesel)

Cilindrada/Potência nominal (***)
Potência máxima fabricante

627 cm3 - 14 kW (19 cv)
17 kW (23 cv)

760 cm3 - 13,5 kW (18 cv)
15 kW (20,5 cv)

Regime máximo de utilização 2 900 rpm

Transmissão hidráulica nas 
4 rodas motrizes

hidráulica nas 
2 rodas traseiras

hidráulica nas 
4 rodas motrizes

hidráulica nas 
2 rodas traseiras

Velocidade para a frente/para trás 0 a 12 km/h

Rendimento teórico (*) 12 000 m2/h

Embraiagem de lâminas por embraiagem eletromagnética

Regulação da altura de corte centralizada 6 posições 
de 44 a 102 mm

Esvaziamento do cesto hidráulico ao solo ou em altura até 1,80 m

Conteúdo do cesto 600 l

Peso 630 kg 603 kg 713 kg 683 kg

Kit de homologação para estrada opcional

GARANTIA 

AN
OS3



TRATORES CORTA-RELVAS

Acessório de mulching
Uma opção particularmente interessante durante a estação, quando o
crescimento da relva abranda ou ainda em período de seca prolongada.
O mulching é um corte ecológico e económico.
A instalação do acessório de mulching atrás do prato de corte é efetuada
rapidamente apertando dois parafusos e sem montar uma lâmina
 especial de mulching. 

Defletor
O defletor é montado sem ferramenta no local do cesto de recolha.
 Permite ceifar a relva, mesmo em condições mais difíceis.

Espalhador
Espalhador mecânico para aplicar fertilizante nos seus terrenos (capaci-
dade de 60 litros). 

Retira-musgo
Com uma largura de trabalho de 80 cm, o retira-musgo permitirá separar
e remover o musgo do seu relvado com um rendimento de trabalho elevado.
Esta ferramenta é recomendada para os terrenos húmidos e sombrios.
Voltará a dar ar ao seu relvado removendo o musgo que o sufoca. Com
este acessório, contribui para tornar o seu relvado ainda mais bonito!

18

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

Família Buffalo
ACESSÓRIOS

TODOS OS CORTES, TODAS AS ESTAÇÕES
A vasta gama de acessórios da família Buffalo 100/124 permite responder às principais
necessidades de manutenção de espaços verdes e caminhos.
Quer se trate de recolha, mulching, ceifa, espalhamento, remoção de neve e limpeza de
caminhos, a Etesia propõe soluções simples e eficazes previstas para uma montagem
rápida nos modelos de série. 
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MANUTENÇÃO INVERNAL

Lâmina para neve
Equipados com a sua lâmina para neve de 135 cm, orientável da esquerda para
a direita e em altura por um sistema hidráulico, e com o seu kit de correntes para
a neve, os Buffalo permitem uma desobstrução rápida com toda a segurança.

Espalhador
Espalhador mecânico para aplicar sal ou areia nos seus passeios e caminhos
 (capacidade de 60 litros).

CONSERVAÇÃO DE VIAS

Barra de reboque
A barra de reboque, que se monta com um só gesto manual, permite puxar reboques
até 500 kg (peso rebocado máximo). Barra munida de uma tomada elétrica para a
iluminação do reboque.

Varredora frontal
Largura de trabalho 135 cm, orientável hidraulicamente para a direita/esquerda.
Equipada com uma vassoura lateral para limpar passeios e sarjetas, um cesto de
 esvaziamento hidráulico e uma proteção antipó.

ACESSÓRIO DE MULCHING

DEFLETOR

ESPALHADOR

RETIRA-MUSGO (*)
BARRA DE REBOQUE

VARREDORA (**)
LÂMINA PARA NEVE (*)
CORRENTES PARA NEVE

KIT DE HOMOLOGAÇÃO PARA ESTRADA

(*) Necessita de um suporte de acessórios + um adaptador mecânico ou hidráulico. 
(**) Necessita de um suporte de acessórios + um adaptador hidráulico.

Buffalo 124 Buffalo 100

Buffalo 124   Buffalo 100         

4                   4                
4                     4

4                     4

4                     4

4                     4

4                     4                 

4                     4

4                     4

4                     4

REF.

MU124P - MU100D

MDD100

MET

MM103

MRD100

MT103

MV103

MND100

MXBUF



TRATORES CORTA -RELVAS

Família
Hydro 100 III

em utilização profissional
GARANTIA

AN
OS2

A Etesia está na origem do conceito do trator de ejeção traseira direta, sendo o
primeiro Hydro 100 lançado em 1990. Desde então, a família de 100 cm da Etesia
não parou de melhorar. Constitui, desde a sua origem, uma referência incontornável
do corte e da recolha no mercado profissional europeu.
O Hydro 100 a gasolina assegura o corte e a recolha em todas as condições, uma
 fiabilidade e uma longevidade record, uma compacidade e uma maneabilidade que
permite aceder a qualquer lugar e, sobretudo, um conforto e ergonomia de trabalho
de topo de gama.
Nenhuma superfície de trabalho lhe escapa: as pequenas, as médias e as grandes
 superfícies abrem também aos profissionais um grande leque de terrenos de corte.

A referência...

100 cm
11,2 kW/Gasolina 
Cesto: 500 l
Rendimento teórico: 
11 000 m2/h

H100III/MKEHH

Testemunho de utilizador:
«A tecnologia do Hydro 100 permite cortar
mesmo debaixo de chuva, nomeadamente
graças ao seu sistema de aspiração sem
turbina. A robustez e a longevidade das
máquinas da Etesia são inegáveis.» 
Município de Molsheim
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Cárter em fundição 
de alumínio Conceito de recolha Ponte aberta Transmissão por correia



TRATORES CORTA-RELVAS

Defletor (opcional) (ref. MD103 ou MDPRO2)
Para o corte em relva alta, ou quando não pretende recolher, o Hydro
100 III pode ser equipado com um defletor alargado ou compacto. 
O  defletor revela ser muito prático para realizar os primeiros cortes da
 estação, para proteger a erva dos primeiros calores.

Mulching (ref. MU100D)
Graças ao kit de mulching que pode instalar no seu Hydro 100 III, pode
transformar a recolha em mulching de modo incomparável.
Espalhador (ref. MET)
Para aplicar fertilizante no seu relvado ou sal/areia durante o inverno
Capacidade de 60 litros).

Retira-musgo* (ref. MM103)
Com uma largura de trabalho de 80 cm, o retira-musgo permitirá separar e
 remover o musgo do seu relvado com um rendimento de trabalho elevado. Esta
ferramenta é particularmente importante para os terrenos húmidos e sombrios.
Voltará a dar ar ao seu relvado removendo o musgo que o sufoca. Com este
acessório, contribui para tornar o seu relvado ainda mais bonito!

Lâmina para neve* (ref. MV103). Correntes para neve (ref. MN102)
A pá e as correntes para neve permitirão utilizar o seu H100 III no inverno. 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

MANUTENÇÃO INVERNAL

Barra de reboque (ref. MR102)
A barra de reboque, que se monta com um só gesto da mão, permite
puxar um reboque ou um espalhador.

Varredora frontal** (ref. MT103)
Largura de trabalho 135 cm, orientável hidraulicamente para a direita/
esquerda.

CONSERVAÇÃO DE VIAS

Hydro 100 III
ACESSÓRIOS

POLIVALÊNCIA PROFISSIONAL...
Os acessórios do Hydro 100 III permitem que esteja ativo ao longo de todo o ano e em
 diversas aplicações. Com efeito, o corte com recolha é enriquecido com a ceifa, o mulching,
o espalhamento, o reboque e a remoção de neve. Uma conceção e um fabrico exemplares
para enfrentar os anos. Uma vasta gama de equipamentos para trabalhar em todas as es-
tações.

Testemunho de utilizador:
«O Hydro 100 é indispensável para nós. Apreciamo-lo pela sua
polivalência, a sua possibilidade de praticar vários tipos de
corte: raso ao solo para um campo de futebol, mulching para
os terrenos cortados regularmente, cortes mais altos com
recolha e ceifa, graças ao seu defletor.» Município de Calais

21(*) Necessita de um suporte de acessórios + um adaptador mecânico ou hidráulico 
(**) Necessita de um suporte de acessórios + um adaptador hidráulico



EM CASO DE
CAPOTAMENTO

ARCO DE
 PROTEÇÃO

Os produtos +:
DESEMPENHO ELEVADO
Desempenho elevado em todos os tipos de
corte: recolha, ceifa, mulching:
- Ejeção central traseira direta: sem obstáculos
entre e o cárter e o cesto (ponte livre,
 transmissão por correia)
- 2 lâminas contra-rotativas que provocam um
efeito de aspiração e de sopro potente
- Prato de corte: combinação entre os cárteres
100% de recolha e 100% de mulching
 (conceito Duocut, p.4)
- Transmissão de avanço hidrostática com
 bloqueio de diferencial que assegura uma
melhor motricidade e mais segurança
CONFORTÁVEL
- Comandos acessíveis a partir do lugar de
 condução
- Ausência de ruído da turbina: pressão
 acústica de 86,7 dB(A) no lugar de condução.
- Transmissão hidrostática para um avanço
 progressivo flexível
- Passagem de marcha para a frente/para trás
perfeitamente segura, sem desembraiar
ROBUSTO
- Chassis rígido com tratamento anti-corrosão
- Prato de corte com um centímetro de
 espessura que protege da corrosão e dos
 impactos violentos
POLIVALENTE
Acessórios opcionais: kit de mulching,
 espalhador, lâmina para neve, varredora,
 retira-musgo, homologação para estrada...
(p.21).

Hydro 100 III 

Geração sem limites...
Capitalizando os pontos fortes do modelo anterior,
o trator Hydro 100 III soube inovar, oferecendo
mais e melhor aos profissionais de espaços
verdes, tanto em rendimento como em conforto de
trabalho. O Hydro 100 III, um conceito único
para cortar e recolher em todas as condições
 climatéricas. Um modelo ideal para os utilizadores
profissionais exigentes em matéria de corte e
recolha. Equipado com um motor Kawasaki
 potente, um cesto com capacidade de 500 litros
que se esvazia em poucos segundos graças à sua
bomba hidráulica, o Hydro 100 III é o modelo
que vai mais além das referências!
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TRATORES CORTA-RELVAS

EJEÇÃO DIRETA
CONCEITO EXCLUSIVO DA

ETESIA

Mulching Recolha Ceifa

ESVAZIAMENTO
HIDRÁULICO

CÁRTER EM FUNDIÇÃO
DE ALUMÍNIO

LARGURA DE
CORTE 100 CM

CHASSIS
ROBUSTO

MOTOR
GASOLINA 11,2 KW

CESTO DE
500 LITROS

DIREÇÃO SUAVE

OTIMIZA A RECOLHA E O MULCHING BLOQUEIO DE
DIFERENCIAL

PARA AS 2 RODAS MOTRIZES

GARANTIA 2 ANOS
DEPÓSITO DE 14 LITROS

ESVAZIAMENTO RÁPIDO
GRAÇAS À SUA BOMBA

HIDRÁULICA
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Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte              

Motor                              

Cilindrada/Potência nominal (***)
Potência máxima fabricante

Regime máximo de utilização

Transmissão                     

Velocidade
                                       
Rendimento teórico (*)       

Embraiagem de lâminas

Regulação da altura de
corte                               
Esvaziamento do cesto

Conteúdo do cesto            

Peso

Kit de homologação para estrada

Hydro 100III/MKEHH      
(290x104x130)

100 cm

Kawasaki FS541V OHV 
2 cilindros (Gasolina)

603 cm3 - 10,8 kW (15 cv)
13,4 kW (18 cv)

2 900 rpm

hidrostática nas 2 rodas traseiras

para a frente 0 a 12 km/h
para trás 0 a 10 km/h

12 000 m2/h

por embraiagem eletromagnética

centralizada 6 posições 
de 44 a 102 mm

hidráulico no solo

500 l                                

431 kg                             

opcional

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte
 máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(***) potência nominal em regime máximo de utilização

Características técnicas:



TRATORES CORTA -RELVAS
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Família
Bahia - Hydro 80

em utilização profissional
GARANTIA

AN
OS2

A família de 80 cm da Etesia propõe 3 tipos de corte: a recolha com um cesto de 240
litros, sem recolha com a opção de defletor lateral e o mulching com um acessório
fornecido de série ou um prato dedicado para o Bahia MKM.

Os Bahia e Hydro 80 distinguem-se também pela sua compacidade e maneabilidade,
a sua suavidade e conforto de utilização, a robustez da sua construção e o desem-
penho da sua motorização. O Bahia é o trator ideal para os particulares exigentes e
a sua versão profissional, o Hydro 80, é uma ferramenta que oferece uma eficácia
 notavelmente concentrada aos profissionais de espaços verdes.

Prazer no corte...

80 cm
7,1 - 8,5 - 9,3 kW
Gasolina
Cesto: 240 l
Rendimento teórico: 
7 200 m2/h
Recolha, mulching, ceifa

Bahia Gasolina
85 cm
9,3 kW
Gasolina
Rendimento teórico: 
7 650 m2/h
Mulching, ceifa

Bahia MKM
80 cm
5,2 kW (1,7 kW+3,5 kW)
Elétrico
Cesto: 240 l
Rendimento teórico: 
4 000 m2/h
Recolha, mulching, ceifa

Bahia M2E
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Testemunho de utilizador:
«O Hydro 80 é certamente a melhor máquina que
 comprámos. O corte é bem melhor do que com qualquer
corta-relva manual. Estamos satisfeitos por ter uma
máquina que pode desempenhar diferentes funções.»
David Ramsden, responsável em Places for People 
(sociedade de gestão imobiliária inglesa)

Comandos ergonómicos Transmissão hidrostática Manutenção fácil

80 cm
9,3 kW
Gasolina 
Cesto: 240 l
Rendimento teórico: 
7 200 m2/h
Recolha, mulching, ceifa

Hydro 80 MKHP3
80 cm
9,3 kW
Gasolina 
Cesto: 240 l
Rendimento teórico: 7 200 m2/h
Recolha, mulching, ceifa
Corta-relva conectado

Hydro 80 MKHP4 (E-connect)
80 cm
9,3 kW
Gasolina 
Cesto: 240 l
Rendimento teórico: 7 200 m2/h
Recolha, mulching, ceifa
Bloqueio de diferencial

Hydro 80 MKHP5



Os produtos +:

DE ALTO DESEMPENHO
- Tratores que acedem a todos os lugares: raio
de viragem muito pequeno, à vontade em
 declives
- Transmissão hidrostática comandada pelo pé
para uma condução facilitada
- Recolhe perfeitamente as folhas secas
- Estabilidade excelente, à vontade em
 declives
- Ejeção traseira direta (conceito de recolha
p.4) permitindo uma recolha perfeita mesmo
em condições dificeis
CONFORTÁVEIS
- Comandos ergonómicos e acessíveis a partir
do lugar de condução
- Segurança otimizada: depósito de gasolina
com uma forma de retenção em caso de
 transbordamento, travão de lâmina integrado,
 numerosos interrutores de segurança
- Manutenção fácil graças ao acesso rápido a
todas as peças mecânicas
- Fraco nível sonoro: 86 dB(A)
ROBUSTOS
- Chassis soldado mecanicamente com
 tratamento de epóxi e ganchos de fixação
 integrados
- Transmissão de avanço hidrostática sem
manutenção
- Consola em PPE (polipropileno expandido)
POLIVALENTES
Vasta gama de acessórios: acessório de
mulching, defletor lateral para ceifar relva
muito alta, espalhador, lâmina para neve,
 retira-musgo... (p.36 - 37).

Família Bahia Gasolina

Concentrado de evolução...
Compacto, cativante, flexível e polivalente, o Bahia
adapta-se a todos os terrenos, a todos os cortes, a
todos os trabalhos.
Posição de condução ideal, assento de grande
 conforto, comandos no tablier de bordo, silêncio,
segurança: com o Bahia, descubra um novo mundo
de bem-estar. Qualidade dos materiais, fiabilidade
das técnicas, ampla escolha de motores de alto
 desempenho, 3 anos de garantia de peças e mão-
de-obra em utilização privada. Com o Bahia, opta
definitivamente pela durabilidade.

Testemunho de utilizador:
«O Bahia é suficientemente pequeno para passar entre as
 aberturas e as portas, e é extremamente eficaz nos espaços
 estreitos, aos quais não conseguíamos aceder anteriormente.»
Aberdour Castle (Inglaterra)
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TRATORES CORTA-RELVAS

ESVAZIAMENTO
SIMPLES DO CESTO

PRATO DE CORTE
SUSPENSO

LARGURA DE
CORTE 80 CM

CHASSIS
ROBUSTO

CESTO INTEGRADO
240 LITROS

EM AÇO

SOLDADO MECANICA-
MENTE COM TRATA-
MENTO DE EPÓXI

EXTREMAMENTE
COMPACTO
(1,98 X 0,82 M)

REGULAÇÃO DA
 ALTURA DE CORTE

DE 44 A 102 MM

MACACO A GÁS

CONTROLADOR SONORO DE
ENCHIMENTO

9,3 - 8,5 - 7,1 KW
3 MOTORIZAÇÕES A GASOLINA

Mulching Recolha Ceifa

ASSENTO CONFORTÁVEL
E REGULÁVEL
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Características técnicas:

Modelo 
(C x L x A)**

MHHE2 MBHE2 MKHE3
(197,5x82,5x121)

Largura de corte 80 cm

Motor Honda GXV390 OHV
(Gasolina)

B&S Intek 4155 OHV
(Gasolina)

Kawasaki FS481V OHV
2 cilindros (Gasolina)

Cilindrada/Potência nominal (***)
Potência máxima fabricante

389 cm3 - 7,1 kW (9,5 cv)
9,6 kW (13 cv)

502 cm3 - 8,5 kW (11,5 cv)
11,4 kW (15,5 cv)

603 cm3 - 9,3 kW (12,5 cv)
11,9 kW (16 cv)

Regime máximo de utilização 2 850 rpm

Transmissão hidrostática nas 2 rodas traseiras

Velocidade para a frente 0 a 9 km/h
para trás 0 a 8 km/h

Rendimento teórico (*) 7 200 m2/h

Embraiagem de lâminas por sistema eletromagnético

Regulação da 
altura de corte

centralizada 5 posições 
de 44 a 102 mm

Conteúdo do cesto 240 l - esvaziamento assistido por um macaco a gás

Peso 230 kg

Kit de homologação para estrada opcional

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm) (***) potência nominal em regime máximo de utilização



Os produtos +:

DESEMPENHO ELEVADO
- Inovador: primeiro trator corta-relva com
recolha integrada 100% elétrica.
- Ecológico: sem emissões poluentes
- Económico: custo de manutenção reduzido
(sem correia nem filtro, nem óleo do motor)
- Eficaz: recolhe perfeitamente as folhas secas,
raio de viragem muito pequeno, estabilidade
excelente, à vontade em declives
- Ejeção traseira direta permitindo uma
recolha perfeita mesmo em condições dificeis
(conceito recolha p.4)
CONFORTÁVEL
- Comandos ergonómicos e acessíveis a partir
do lugar de condução
- Segurança otimizada: travão de lâmina
 integrado, numerosos interrutores de segurança
- Silencioso em movimento e fraco nível
sonoro de trabalho: 86 dB(A)
- Manutenção fácil graças ao acesso rápido a
todas as peças mecânicas
ROBUSTO
- Chassis com ganchos de fixação integrados
- Motor sem escovas e bateria com garantia
de 3 anos
- Transmissão elétrica sem manutenção
- Consola em PPE (polipropileno expandido)
POLIVALENTE
- Vasta gama de acessórios: acessório de
mulching, deflector lateral para ceifar relva
muito alta, espalhador, lâmina para neve,
 r etira-musgo... (p.36 - 37).
- Conversor opcional para acessórios elétricos
230 V: apara-sebes, corta-rebordos... Autonomia
em movimento e utilização do apara-sebes: 8 h.

Bahia Elétrico M2E

Bahia Elétrico, o prazer do corte limpo
Primeiro trator corta-relva profissional com recolha
integrada 100% ELÉTRICO.
O Bahia M2E conserva todas as vantagens da
família Bahia (conforto, desempenho, robustez e
polivalência) e acrescenta pormenores determi-
nantes de inovação, ecologia e economia.
Verdadeiro veículo multifuncional, que pode ser
usado durante todo o ano para todos os seus
 trabalhos de manutenção e nas suas deslocações,
com a maior descrição.

TRATORES CORTA-RELVAS

ESVAZIAMENTO
SIMPLES DO CESTO

PRATO DE CORTE
SUSPENSO LARGURA DE

CORTE 80 CM

CHASSIS
ROBUSTO

EM AÇO

TRANSMISSÃO DE AVANÇO
E LÂMINA 100% ELÉTRICA

- SEM EMISSÕES POLUENTES
- MOVIMENTAÇÃO SILENCIOSA
- DUPLAMENTE POLIVALENTE

SOLDADO
MECANICAMENTE
COM TRATAMENTO

DE EPÓXI

REGULAÇÃO DA
 ALTURA DE CORTE

DE 44 A 102 MM

MACACO A GÁS

(1,98 X 0,82 M)
EXTREMAMENTE COMPACTO

DIREÇÃO REFORÇADA

Mulching Recolha Ceifa

CESTO INTEGRADO
240 LITROS

CONTROLADOR SONORO DE
ENCHIMENTO
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-77% -95% -62%GW
Aquecimento
 climático

OD
Destruição da ca-
mada de ozono

ED
Consumo de
energia

Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte             

Motor

Potência

Bateria

Tipo                               

Autonomia

Transmissão de lâmina

Velocidade máxima de deslocação

Velocidade de corte

Rendimento teórico*         
Regulação da 
altura de corte                
Conteúdo do cesto          

Peso

Bahia M2E                        
(199,5x82,5x121)

80 cm

Elétrico

1,7 kW - 48 V

4 x 12 V - 100 Ah

AGM, chumbo-ácido

1h30 a 2h (consoante as condições de corte)

Elétrica; 3,5 kW - 48 V 

FR/AT: 0 a 8 km/h

FR/AT: 0 a 5 km/h

4 000 m2/h
centralizada 5 posições 
de 44 a 102 mm
240 l esvaziamento assistido por um macaco a gás

330 kg                            

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte
máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)

Características técnicas:
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Os produtos +:

DESEMPENHO ELEVADO
- Trator que acede a todos os lugares: raio de
viragem muito pequeno, à vontade em
 declives, estabilidade excelente, transporta-se
facilmente
- Mulching de topo de gama: prato de corte
 Biocut 85 perfilado (conceito Biocut p.4)
- Caixa automática
CONFORTÁVEL
- Comandos ergonómicos e acessíveis a partir
do lugar de condução
- Fraco nível sonoro: 86 dB(A)
- Segurança otimizada: depósito de gasolina
com uma forma de retenção em caso de
 transbordamento, travão de lâmina integrado,
numerosos  interrutores de segurança
- Manutenção fácil graças ao acesso rápido a
todas as peças mecânicas
- Limpeza rápida do sistema de corte
ROBUSTO
- Chassis de apoio com ganchos de fixação
 integrados
- Transmissão de avanço hidrostática
- Estribo, fixação da direção e consola em PPE
(polipropileno expandido)
POLIVALENTE
- Passagem de mulching para ceifa graças ao
defletor integrado no prato de corte, para
 cortar com ejeção lateral quando a vegetação
está muito alta
- Vasta gama de acessórios: espalhador,
lâmina para neve, retira-musgo... (p.36-37).

Bahia MKM

Trator Bahia MKM, o mulching de nova
geração
O Bahia MKM, equipado com um cárter de corte
Biocut 85, oferece uma qualidade de mulching de
topo de gama. Herda a robustez, a fiabilidade, o
conforto, a ergonomia excelente e a compacidade
excecional da família Bahia.
O Bahia MKM é a versão 100% de mulching e
ceifa.

TRATORES CORTA-RELVAS

PRATO DE CORTE
ROBUSTO

LARGURA DE
CORTE 85 CM

EM MASTERSHOCK

SOLDADO
MECANICAMENTE
COM TRATAMENTO

DE EPÓXI

REGULAÇÃO EM
 ALTURA DE CORTE

DE 44 A 102 MM

(1,73 X 0,90 M)

ACESSO A TODOS
OS LUGARES

MOTORIZAÇÃO

MULCHING DE ALTO DESEMPENHO
 DEFLETOR PARA CEIFA INTEGRADO

CÁRTER MULTI-CORTE

CHASSIS
ROBUSTO

Mulching Ceifa
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Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte               

Motor
Cilindrada/Potência nominal ***
Potência máxima fabricante

Regime máximo de utilização

Transmissão                     

Velocidade
                                       
Rendimento teórico (*)       

Embraiagem de lâminas

Regulação da altura 
de corte                           
Peso

Kit de homologação para estrada

Bahia MKM                       
(173x90x122)

85 cm

Kawasaki FS481V OHV 2 cilindros (Gasolina)

603 cm3 - 9,4 kW (12,5 cv)
11,9 kW (16 cv)

3 000 rpm

hidrostática

para a frente 0 a 9 km/h
para trás 0 a 8 km/h

7 650 m2/h

por sistema eletromagnético 

centralizada 5 posições 
de 44 a 102 mm               

230 kg

opção

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte
 máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(***) potência nominal em regime máximo de utilização

Características técnicas:
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Os produtos +:

DESEMPENHO ELEVADO
- Ejeção traseira direta permitindo uma recolha
perfeita mesmo em condições dificeis (conceito
recolha p.4)
- Prato de corte suspenso com orientação constante
e está equipado à frente com rolos antiescalpe
- Trator que acede a todos os lugares: raio de
viragem muito pequeno, rodas dianteiras
alargadas para ultrapassar os obstáculos
- Bloqueio de diferencial para maior segu-
rança nas inclinações mesmo em condições
difíceis (modelo MKHP5)  
CONFORTÁVEL, SEGURO E FÁCIL DE USAR
- Comandos ergonómicos e acessíveis a partir
do lugar de condução
- Arranque progressivo e paragem suave,
graças ao amortecedor de choques incorporado
- Manutenção fácil graças ao acesso rápido a
todas as peças mecânicas
- Limpeza rápida do sistema de corte
- Transmissão hidrostática comandada pelo pé
- Segurança otimizada: depósito de gasolina
com uma forma de retenção em caso de trans-
bordamento, travão de lâmina integrado, nu-
merosos interrutores de segurança
ROBUSTO, COMPACTO E FIÁVEL
- Chassis de apoio com 60 mm de diâmetro
- Transmissão por correia direta
- Lâmina reforçada e protegida de 80 cm
- Embraiagem eletromagnética regulável
POLIVALENTE
Vasta gama de acessórios: acessório de
mulching, deflector lateral para ceifar relva
muito alta, espalhador, retira-musgo, lâmina
para neve, varredor, homologação para
estrada... (p.36-37).

Família Hydro 80

Uma eficácia de corte sem igual
O Hydro 80 consegue cortar com uma recolha perfeita,
sem obstáculos. Mas o Hydro 80 consegue fazer
ainda mais: cortar com um contorno lateral de relva
cortada ou ainda com uma ejeção traseira, quando a
relva cortada está muito alta. E se pretender, consegue
também fazer um mulching perfeito. O Hydro 80
consegue adaptar-se às condições do terreno, o que
o torna numa ferramenta particularmente polivalente
para os profissionais.

TRATORES CORTA-RELVAS

Testemunho de utilizador:
«A capacidade de manobra do Hydro 80 é fantástica. O facto
de poder deslizar nos espaços estreitos durante o corte e recolher
mesmo sob chuva, são de longe as suas principais vantagens.»
Sherratt Landscapes (paisagista inglês)

ESVAZIAMENTO
SIMPLES DO CESTO

PRATO DE CORTE
SUSPENSO

LARGURA DE
CORTE 80 CM

EM AÇO

REGULAÇÃO EM
 ALTURA DE CORTE

MOTOR A GASOLINA
9,3 KW BICILÍNDRICO

DE 44 A 102 MM

MACACO A GÁS

(1,99 X 0,82 M)
EXTREMAMENTE COMPACTO

DIREÇÃO REFORÇADA

Mulching Recolha Ceifa
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SOLDADO
MECANICAMENTE
COM TRATAMENTO

DE EPÓXI

CHASSIS
ROBUSTO

CESTO INTEGRADO
240 LITROS

CONTROLADOR SONORO DE
ENCHIMENTO

Novo

BLOQUEIO DE
DIFERENCIAL

MKHP5
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Hydro 80/MKHP3                                                                  
(199,5x82,5x130)

Hydro 80/MKHP4         Hydro 80/MKHP5         

80 cm

Kawasaki FS481V OHV 2 cilindros (Gasolina)

603 cm3 - 9,3 kW (12,5 cv)
11,9 kW (16 cv)

2 850 rpm

hidrostática nas 2 rodas traseiras

para a frente 0 a 9 km/h
para trás 0 a 8 km/h

7 200 m2/h

por sistema eletromagnético 

centralizada 5 posições de 44 a 102 mm

240 l esvaziamento assistido por um macaco a gás

240 kg

opcional                                                   opcional

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(***) potência nominal em regime máximo de utilização

Características técnicas:

4- -

4-

-

Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte                    

Motor                                    

Cilindrada/Potência nominal (***)
Potência máxima fabricante

Regime máximo de utilização

Transmissão                           

Velocidade

Rendimento teórico (*)            

Embraiagem de lâmina

Regulação da altura de corte  

Conteúdo do cesto                  

Peso

Kit de homologação para estrada

Conectado

Bloqueio de diferencial     



Conceito 
Hydro 80

INOVADOR, CONECTADO, COMPACTO,
ALTO DESEMPENHO
A versão e-connect transforma o trator Hydro
80 num verdadeiro concentrado de tecnologia:
o primeiro corta-relva conectado!

A aplicação ETESIA liga-se ao Hydro 80 e- connect,
o que permite ao utilizador aceder ao conjunto das
informações técnicas da sua máquina. Torna-se no
seu único proprietário virtual

Prémio de inovação SALTEX 2017
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TRATORES CORTA-RELVAS

+ As vantagens desta inovação
- Reconhecimento e visualização das máquinas na
proximidade na aplicação através de Bluetooth
- Informações relativas à(s) máquina(s) ligada(s) à apli-
cação: modelo, número de série...
- Encomenda de acessórios/peças sobresselentes online
- Acesso à documentação online com 1 clique
- Acompanhamento em tempo real das informações da
máquina ou do parque de máquinas
- Acompanhamento da manutenção da máquina: data
da próxima revisão, coordenadas do revendedor, custos
- Possibilidade de delegar os direitos sobre a sua
máquina a outros utilizadores

SERVIDOR
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TRATORES CORTA-RELVAS

As inovações 
do Hydro 80

NA VANGUARDA DA TECNOLOGIA
A versão e-connect possui as mesmas qualidades que o Hydro 80, mas com
inovações.

Acesso à aplicação com alguns cliques

• Criar o seu espaço pessoal
• Ligar-se através da sua conta Facebook ou Twitter
• Aceder a todas as informações da sua máquina

Supressão da chave da ignição, substituída por
um cartão RFID

• Permite criar perfis de utilizadores (direito de utilização da máquina ou máquinas
designadas)
• Oferece uma função anti-roubo

Sistema de corta-circuito total

• Economia e proteção da bateria durante uma paragem prolongada da máquina
• Contribui para a proteção e duração da vida útil da bateria
• Permite desligar a bateria da máquina (segurança em caso de intervenção na
máquina, de transporte…).

Novo tablier de bordo

• Ecrã LCD
• Teclado de membrana (resistente às intempéries e mais ergonómico que um
interrutor mecânico)
• Antena RFID integrada, que permite detetar o cartão de ligação..



TRATORES CORTA-RELVAS
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Família Bahia - Hydro 80
ACESSÓRIOS

OS PEQUENOS POLIVALENTES...
Cortar e recolher, ceifar, mulching, rebocar, remover a neve.
Adapta-se a todos os cortes, todos os trabalhos, em todas as estações.

Mulching
Corte mulching cuidado com o acessório de mulching fornecido de série
com os Bahia de recolha e os Hydro 80.
Prato de corte mulching Biocut 85 que equipa de série o Bahia MKM. 

Ceifeira
Fundo do cesto amovível para ejeção traseira direta da relva alta. Ejeção
lateral com o defletor de ceifa para relva muito alta.
Para o Bahia de mulching: ceifa graças ao defletor integrado no prato
de corte. (patente exclusiva da Etesia)

Retira-musgo
Com uma largura de trabalho de 80 cm, o retira-musgo para os Bahia,
Hydro 80 e Attila SKD permitirá separar e retirar o musgo do seu relvado
com um rendimento de trabalho elevado. Esta ferramenta é particular-
mente importante para os terrenos húmidos e sombrios. Voltará a dar ar
ao seu relvado removendo o musgo que o sufoca. Com este acessório,
contribui para tornar o seu relvado ainda mais bonito! 

Espalhador
Para aplicar fertilizante no seu relvado (capacidade de 60 litros). 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

Arranca-erva
Com o seu processo patenteado, o StabNet 70 oferece um arranca-erva
mecânico de grande precisão. Tanto em terreno plano como inclinado (até
20° como 20%), o nivelamento é preciso graças à sua plataforma regulável.
O StabNet adapta-se às passagens estabilizadas, com gravilha ou com areia.
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MANUTENÇÃO INVERNAL

CONSERVAÇÃO DE VIAS 

Limpa-neve
Lâmina para neve para remover rapidamente a neve dos seus caminhos e passeios.

FONTE DE ENERGIA MÓVEL

Espalhador  
Para aplicar sal/areia no seu relvado durante o inverno (capacidade de 60 litros).

Conversor elétrico (*) 
Equipado com o conversor, o Bahia elétrico M2E torna-se numa fonte de energia
móvel, onde pode ligar uma longa lista de aparelhos elétricos por fio (potência 
< 700W).
Necessita de porta-bagagens

Gancho de reboque
Permite transformar o seu corta-relva num veículo de tração que acede a qualquer lugar. 

Porta bagagens (*) 
Apenas montado na fábrica.

Kit de homologação para estrada
Exclusividade da ETESIA nesta categoria de máquinas. 
(Apenas montado na fábrica)

Bahia    Bahia M2E      Bahia MKM     Hydro 80  H80 e-connect

série           série       Prato mulching de série       série                série
4              4        integrado no cárter de corte         4                 4

4              4                    4                  4                 4

4              4                  série                 4                 4

4              4                    4                  4                 4

4              4                    4                  4                 4

-               4                     -                    -                  -
4             4                   4                 4                4
4            série                  4                  4                  -
4               -                     4                  4                  -
-                -                      -                   4                 4

-                -                      -                   4                 4

ACESSÓRIO DE MULCHING

DEFLETOR

ESPALHADOR

GANCHO DE REBOQUE

LÂMINA PARA NEVE***
RETIRA-MUSGO***
CONVERSOR ELÉTRICO*
PORTA-BAGAGENS*
CARREGADOR DE BATERIA

KIT DE HOMOLOGAÇÃO PARA ESTRADA

VARREDORA TIELBÜRGER**
ARRANCA-ERVA MECÂNICO

(*) Limitado ao stock disponível. (**) Vendido pelo nosso parceiro TIELBÜRGER. 
(***) Necessita de interface para o retira-musgo e para a lâmina para neve.

REF.

MU80N

MD803

MET

MR80

MV80N3

MM103

OMCE80

OMPB80

MCB

OMX80

-
MAV70



CORTA -RELVAS 
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Família
Profissional

em utilização profissional
GARANTIA

AN
OS2

Os corta-relvas da ETESIA são fruto de uma experiência única com mais de meio
século, consagrado à manutenção dos espaços verdes. Conciliam a eficácia com a
tarefa, a ergonomia no trabalho e a qualidade de fabrico.
Concebidos para contribuir com uma qualidade de corte irrepreensível e um rendi-
mento ótimo, asseguram também o conforto e a segurança do utilizador, garantindo-
lhe solidez e durabilidade.
A família de corta-relvas profissionais da ETESIA propõe uma ampla gama de máquinas
adaptadas a todos os seus cortes e superfícies a manter.

Os corta-relvas de condutor apeado da ETESIA asseguram trabalho
limpo e alto desempenho, quaisquer que sejam as condições...

53 cm
Tração
2,7 - 2,9 kW/Gasolina 
Cesto: 85 l
Rendimento teórico: 2 910 m2/h
Recolha, mulching, ceifa
Transmissão hidráulica

Pro 53
51 cm
Tração
2,9 - 2,6 kW/Gasolina 
Cesto: 72 l
Rendimento teórico: 
2 240 m2/h
Recolha, ceifa

Pro 51
46 cm
De empurrar ou com tração
2,8 - 3 kW/Gasolina
Cesto: 56 l
Rendimento teórico:  
1 380 a 1 880 m2/h
Recolha, mulching, ceifa

Pro 46 Evolution
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Testemunho de utilizador:
«Os corta-relvas Pro 46 e Pro 51
são incansáveis mas extremamente
leves, permitindo  que o operador os trans-
porte facilmente.» 
Landscape Group (paisagista inglês)

Multi-corte Cárteres ultra-resistentes Motores de alto desempenho Comandos ergonómicos

53 cm
Tração
3,1 kW/Gasolina 
Mulching
Rendimento teórico: 
2 430 m2/h

Biocut 53
41-46 cm 
De empurrar ou com tração
36 VDC - 1 kW/Elétrico
Cesto: 50-56 l
Rendimento teórico:
1 230 m²/h a 1 518 m²/h
Recolha, mulching, ceifa

Duocut 41-46 N-ERGY
46 cm
De empurrar ou com tração
3,4 kW/Gasolina
Cesto: 52 L
Rendimento teórico: 
1 880 m2/h
Recolha, ceifa

Pro 46 a referência
46 cm
Tração
1,5 kW/Elétrico
Cesto: 56 l
Rendimento teórico:  
1 610 m2/h
Recolha, mulching, ceifa

Duocut 46 N-ERGY 2 



Os produtos +:
DE ALTO DESEMPENHO
- Cárter de corte: combinação entre os
cárteres 100% de recolha e 100% de
mulching (conceito Duocut, p.4)
- Transformação para modo de mulching fácil,
rápida e sem ferramenta, com o acessório de
mulching fornecido
- Desempenho elevado em todos os tipos de
corte: recolha, ceifa, mulching.
- Enchimento do cesto a 100%
- Utilização excelente em declives: repartidor
de caudal de óleo na bomba para uma facili-
dade de utilização em declives até 20° e
efeito de travão motor em descidas
CONFORTÁVEIS
- Transmissão hidráulica com seletor de veloci-
dade: 3 mudanças de avanço e uma marcha
atrás
- Bloqueio do diferencial (LKX2)
- Embraiagem de travão de lâmina
- Nível de vibrações extremamente reduzido
ROBUSTOS
- Transmissão constituída por dois motores
hidráulicos montados nas rodas traseiras e
 ligados a uma bomba hidráulica
- Embraiagem eletromagnética regulável
- Motorizações potentes Honda (2,7 kW) ou
Kawasaki (2,9 kW).

Família Pro 53

A revolução verde
A sua transmissão única através de dois motores
hidráulicos oferece uma maneabilidade e capaci-
dades de passagem em declives sem equivalente
na sua categoria.
O cárter e a lâmina, de uma conceção inédita, do
Pro 53 permitem aliar o melhor da recolha, da
ceifa e do mulching profissional com uma só
máquina.
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CORTA -RELVAS

Testemunho de utilizador:
«Temos o Pro 53, muito prático devido à sua marcha atrás. Estas
máquinas estão muito bem pensadas.» 
Município de Hauts-de-Seine

LARGURA DE
CORTE

GRANDE
 CAPACIDADE

CESTO DE 85 LITROS

53 CM

TRANSMISSÃO
HIDRÁULICA
EXCLUSIVIDADE

CÁRTER EM FUNDIÇÃO
DE ALUMÍNIO

COM PARA-CHOQUES MACIO
À FRENTE

COMANDOS ACESSÍVEIS E
 FÁCEIS

GUIADOR DE CONFORTO

EVITA LESÕES NAS MÃOS

GUIADOR ERGONÓMICO

GRANDE
 AUTONOMIA
DEPÓSITO DE 4 LITROS

MODELO LKX2

POTENTES E SUAVES

MOTORIZAÇÕES

ESVAZIAR O CESTO SEM
 DESLIGAR O MOTOR

EMBRAIAGEM DE LÂMINA

PERFIL SEMI-AGRÁRIO
RODAS TRASEIRAS

CEIFA, RECOLHA, MULCHING
CONCEITO DUOCUT

MULTI-CORTES

REGULAÇÃO INDIVIDUAL EM
CADA RODA

EM 5 POSIÇÕES - DE 25
A 85 MM

ALTURA DE CORTE

MARCHA FR/AT E BLOQUEIO
DE DIFERENCIAL

AVANÇO SUAVE

Mulching Recolha Ceifa

Modelo apresentado: LKX2
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Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte                   

Motor                                   

Cilindrada/Potência nominal ***
Potência máxima fabricante

Velocidade
                                               
Rendimento teórico (*)             

Conteúdo do cesto                 

Peso                                     

Pro 53 LH2                        
(170x57,5x107)

53 cm

Honda GXV160 OHV               

163 cm3 - 2,7 kW (3,7 cv)
4 kW (5,5 cv)

3 faixas de velocidade
de 0 a 5,5 km/h

2 910 m2/h 

85 l                                  

75 kg                              

Pro 53 LKX2                  
(170x57,5x107)

53 cm

Kawasaki FJ180V OHV         

179 cm3 - 2,9 kW (3,9 cv)
4,5 kW (6 cv)

3 faixas de velocidade
de 0 a 5,5 km/h

2 910 m2/h 

85 l                                  

77,5 kg                           

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima x largura de
corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm) 
(***) a 2.750 rpm

Características técnicas:



Os produtos +:
DE ALTO DESEMPENHO
- Recolha em todas as condições (conceito de
recolha p.4)
- Ceifa graças ao defletor
- Possível utilização em terrenos inclinados até
20°
- Tração nas rodas traseiras para garantir uma
aderência perfeita em declives, através de um
redutor com lubrificação vitalícia
CONFORTÁVEIS
- Utilização fácil: o guiador central rebatível
sem ferramenta permite um acesso fácil ao
cesto, tanto para destros como para
 esquerdinos.
- Comandos centralizados no guiador 
- As mãos e os manípulos são protegidos
- Esvaziamento fácil por basculamento e
limpeza com jato de água do cesto
ROBUSTOS
- Cárter monobloco em fundição de alumínio
- Rodas montadas sobre rolamento
- Jantes das rodas dianteiras em alumínio
- Cabos protegidos por um revestimento
 central
- Motorizações potentes: Honda GXV160 
(2,9 kW) ou B&S 750 Series DOV (2,6 kW).

Família Pro 51

Conte com eles!
Potentes, compactos, manejáveis, seguros, os Pro
51 enfrentam todas as situações.
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CORTA-RELVAS

LARGURA DE
CORTE
51 CMCÁRTER EM FUNDIÇÃO

DE ALUMÍNIO
COM PARA-CHOQUES MACIO

À FRENTE

POTENTES E SUAVES

MOTORIZAÇÕES

PERFIL SEMI-AGRÁRIO
RODAS TRASEIRAS

PROTEGIDO POR
FORRO CENTRAL

CABOS

REGULAÇÃO CENTRALIZADA
EM 7 POSIÇÕES - DE 33

A 88 MM

ALTURA DE CORTE

REGULADOR DE VELOCIDADE

AVANÇO SUAVE

CESTO RÍGIDO
INTEGRADO

INDICADOR DE ENCHI-
MENTO 72 LITROS

MAIS CONFORTO E FIABILIDADE
*ATC : AVANÇO COM TODO O

 CONFORTO

TRANSMISSÃO ATC*

Recolha Ceifa

Modelo apresentado: PRO 51D

COMANDOS ACESSÍVEIS E
 FÁCEIS

GUIADOR DE CONFORTO

EVITA LESÕES NAS MÃOS

GUIADOR ERGONÓMICO

ESVAZIAR O CESTO SEM
 DESLIGAR O MOTOR

EMBRAIAGEM DE LÂMINA
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Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte                   

Motor                                   

Cilindrada/Potência nominal***
Potência máxima fabricante

Velocidade                                 

Rendimento teórico (*)              

Conteúdo do cesto                 

Peso                                     

Pro 51 X                    
(145x55x110)

51 cm
Honda 
GXV160 OHV                  
163 cm3 - 2,9 kW (3,9 cv)
4 kW (5,5 cv)

de 0 a 4,4 km/h

2 240 m2/h 

72 l                                

60 kg                            

Pro 51 D          
(145x55x110)

51 cm
B&S 750 Series 
DOV Ready Start   
161 cm3 - 2,6 kW (3,5 cv)
4,4 kW (6 cv)

de 0 a 4,4 km/h

2 240 m2/h 

72 l                     

58 kg

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte
máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm) 
(***) a 2.900 rpm

Características técnicas:



Os produtos +:
DE ALTO DESEMPENHO
- Multifuncional 3 em 1: corte com recolha,
mulching e ceifa, mudança sem ferramenta
(acessório amovível fornecido de série)
- Cárter de corte: combinação entre os
cárteres 100% de recolha e 100% de
mulching (conceito Duocut, p.4)
- Desempenho elevado em todos os tipos de
corte: recolha, ceifa, mulching
CONFORTÁVEIS
- Comandos ergonómicos, simples e intuitivos,
com revestimento macio
- Guiador regulável em altura em 3 posições e
dobrável
- Esvaziamento fácil por basculamento e
limpeza com jato de água do cesto
ROBUSTOS
- Cárter reforçado, muito robusto, em Xenoy:
material leve e mais resistente do que as
matérias sintéticas do tipo ABS padrão
- Motorizações potentes Honda (2,8 kW) ou
Kawasaki (3 kW) com depósito de 4 litros.

Família Pro 46 Evolution

O corta-relva 3 em 1
O corta-relva 3 em 1, corta-relva - mulching  profissional
térmico com tração Pro 46 é muito polivalente e corta
tão bem com ou sem recolha como realiza um
mulching perfeito em todas as condições.
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CORTA-RELVAS

Testemunho de utilizador:
«Os Pro 46 convenceram-nos verdadeiramente graças ao seu
 desempenho de corte e de recolha, mesmo debaixo de chuva. Temos
equipas de corte móveis e os novos modelos Pro 46 foram muito
apreciados, dado que são muito leves e, assim, facilmente trans-
portáveis.»
Universidade de Durham (Inglaterra)

LARGURA DE
CORTE
46 CM

CÁRTER EM XENOY
REFORÇADO

MATERIAL EXTREMAMENTE
 RESISTENTE

POTENTES E SUAVES

MOTORIZAÇÕES

DEPÓSITO DE 4 LITROS
MODELO PKTCM

GRANDE  AUTONOMIA

REGULAÇÃO CENTRALIZADA
EM 7 POSIÇÕES - DE 33

A 88 MM

ALTURA DE CORTE

CESTO RÍGIDO
INTEGRADO

INDICADOR DE ENCHI-
MENTO 56 LITROS

MAIS CONFORTO E
 FIABILIDADE

TRANSMISSÃO ATC

Mulching Recolha Ceifa

Modelo apresentado: PKCTM

RODAS DE PERFIL
DE AUTOLIMPEZA
COM ROLAMENTO DE

 ESFERAS

COMANDOS ACESSÍVEIS E
 FÁCEIS

GUIADOR DE CONFORTO

EVITA LESÕES NAS MÃOS

GUIADOR ERGONÓMICO

ESVAZIAR O SACO SEM DESLI-
GAR O MOTOR (MODELO PKTCM)

EMBRAIAGEM DE LÂMINA
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Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte                   

Motor                                   

Cilindrada/Potência nominal***
Potência máxima fabricante

Velocidade                               

Rendimento teórico (*)             

Conteúdo do cesto                 

Peso                                     

Pro 46 Evolution PKCTM   
(153x52x100)

46 cm

Kawasaki FJ 180V KAI OHV   

179 cm3 - 3 kW (4 cv)
4,4 kW (6 cv)

4,1 km/h

1 880 m2/h 

56 l                               

52 kg                             

Pro 46 Evolution PHCT     
(153x52x100)

46 cm

Honda GCV160 OHV     

160 cm3 - 2,8 kW (3,8 cv)
4 kW (5 cv

3,6 km/h

1 880 m2/h 

56 l                              

41 kg                            

Pro 46 Evolution PHCS     
(153x52x100)

46 cm

Honda GCV160 OHV     

160 cm3 - 2,8 kW (3,8 cv)
4 kW (5 cv)

de empurrar

1 380 m2/h 

56 l                              

37 kg                            

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm) - (***) a 2.900 rpm

Características técnicas:



Os produtos +:
DE ALTO DESEMPENHO
- O aerodinamismo interior do cárter e o largo
canal de ejeção eliminam todo risco de
 entupimento.
- Enchimento ótimo do cesto de 52 litros.
- Defletor integrado ao corta relva para segar.
- Tração às rodas traseiras (PHTS3) : perfeita
aderência nas inclinações pelo intermédio de
um redutor com lubrificação vitalicia.
CONFORTÁVEIS
- Guiador central regulável em altura que se
adapta ao seu tamanho.
- Guiador reentrante : proteção das mãos.
- Todos os comandos reagrupados e ao
 alcance de mão.
- Isolação antivibrações do guiador.
- Acesso ao cesto, preensão e fácil despejo
para os destros como os esquerdinos.
- Despejo e limpeza facilitado do cesto rígido.
- Fácil de arrumar : dobra-se num fechar de
olho e sem ferramenta.
A referencia dos profissionais volta com novos
modelos. Os novos PRO46 são robustos,
fiáveis, ergonímicos e fáceis de usar.
ROBUSTOS
- Cárter moldado numa só peça em XENOY®,
que faz prova de uma excecional robustez e
continua a ser extremamente leve.
- Motor potente, fiável e pouco ruido.
- Cabos integrados no interior do guiador:
acabou-se os cabos arrancados ou
 desformados

Família Pro 46 a referência

Os modelos PRO 46 oferecem a possibilidade de
cortar com ou sem recolha em qualquer condição.
Uma das principais características dos PRO 46 é o
principio "de um só corte". Isso significa que a relva
só é cortada uma vez antes de ser propulsada no cesto
de recolha. As vantagens ? reduz de forma significativa
a potencia consumida e permite à relva não ficar colada
ao cárter de corte, o que evita entupimentos repetitivos.
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CORTA-RELVAS

Testemunho de utilizador:
«A Pro 46 é uma maquina bem construída, sólida e fiável a 100%.
Não podemos passar sem ela. Se quer um corta-relva resistente, sem
problemas, compre um Etesia.»
John Vincent. Green Grass Services. Paisagista inglês

Recolha Ceifa

Modelo apresentado: PHTS3

COMANDOS ACESSÍVEIS E
 FÁCEIS

GUIADOR DE CONFORTO

EVITA LESÕES NAS MÃOS

GUIADOR ERGONÓMICO

POTENTES E SUAVES

MOTORIZAÇÕES

MAIS CONFORTO E
 FIABILIDADE

TRANSMISSÃO ATC

LARGURA DE
CORTE
46 CM

CÁRTER EM XENOY
REFORÇADO

MATERIAL EXTREMAMENTE
 RESISTENTE

REGULAÇÃO CENTRALIZADA
EM 7 POSIÇÕES - DE 33

A 88 MM

ALTURA DE CORTE

CESTO RÍGIDO
INTEGRADO
INDICADOR DE

 ENCHIMENTO 52 LITROS

RODAS DE PERFIL
DE AUTOLIMPEZA
COM ROLAMENTO DE

 ESFERAS

Novo
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Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte                   

Motor                                   

Cilindrada/Potência nominal***
Potência máxima fabricante

Velocidade                               

Rendimento teórico (*)             

Conteúdo do cesto                 

Peso                                     

Pro 46 PHTS3                    
(142,5x52x103,5)

46 cm

HONDA GCVX 170             

166 cm3 - 3,4 kW (4,6 CV)
3,6kW (5,8 CV)

3,4 km/h

1 880 m2/h 

52 l                               

37 kg                             

Pro 46 PHE3              
(142,5x52x103,5)

46 cm

HONDA GCVX 170  

166 cm3 - 3,4 kW (4,6 CV)
3,6kW (5,8 CV)

de empurrar

1 880 m2/h 

52 l                         

32 kg                      

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima
x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm) - (***) a 2.900 rpm

Características técnicas:



Os produtos +:
DE ALTO DESEMPENHO
- Ecológicos: Sem emissões poluentes
- Económicos: Custo de consumo energético
reduzido 33% em relação à gasolina e custo
de manutenção reduzido (sem correia, nem
 filtro, nem óleo do motor)
- Multifuncional 3 em 1: corte com recolha,
mulching e ceifa, mudança sem ferramenta
(acessório amovível fornecido de série)
- Cárter de corte: combinação entre os
cárteres 100% de recolha e 100% de
mulching (Duocut p.4). Permite um desem-
penho de recolha muito elevado e resultados
excelentes em mulching
CONFORTÁVEIS
- Silenciosos e estáveis: pressão acústica de 
82 dB(A) e vibração no guiador < 2,5 m/s²
(ahw). Reduz fortemente os incómodos
sonoros e corporais (DME: disturbios   músculo-
esqueléticos)
- Ergonómicos e fáceis: Comandos simples,
 intuitivos, com revestimento macio, redução
do esforço de acionamento dos comandos
- Guiador regulável em altura em 3 posições e
dobrável
ROBUSTOS
- Cárter reforçado, muito robusto, em Xenoy:
material leve e mais resistente do que as
matérias sintéticas do tipo ABS padrão
- Rodas de perfil de autolimpeza e de
 rolamento de esferas
- Motor elétrico Brushless, alimentado por uma
bateria de polímero de lítio de 36V/21Ah

Família Duocut 41-46 N-ERGY

Os novos corta-relvas com tração e bateria Duocut
N-ERGY abrem aos profissionais o caminho para
um corte eficaz, limpo e rentável. São os corta-
 relvas multifuncionais de topo de gama: ecológicos,
compactos, robustos e de alto desempenho.
Reúnem as vantagens do corta-relva elétrico e o
 desempenho de topo de gama dos Etesia.
Silêncio de funcionamento. Sem cabo! Economia/
gasolina de 33%. 
Autonomia da bateria até 2 000 m².

CORTA-RELVAS

LARGURA DE
CORTE
41 E 46 CM

CÁRTER EM XENOY
REFORÇADO

MATERIAL EXTREMAMENTE
RESISTENTE

ELÉTRICO 1000 W
MOTOR POTENTE

CEIFA, RECOLHA, MULCHING,
CONCEITO DUOCUT

MULTI-CORTES

SILENCIOSO E ESTÁVEL SEM EMIS-
SÕES POLUENTES ECONÓMICO

100% ELÉTRICO

REGULAÇÃO CENTRALIZADA

ALTURA DE CORTE

CESTO RÍGIDO
INTEGRADO

INDICADOR DE ENCHI-
MENTO 50 E 56 LITROS

POLÍMERO DE LÍTIO

BATERIA DE

Mulching Recolha Ceifa

Modelo apresentado: NACTS

1 bateria     = 32 jerricãs de 20 litros

COMANDOS ACESSÍVEIS E
 FÁCEIS

GUIADOR DE CONFORTO

EVITA LESÕES NAS MÃOS

GUIADOR ERGONÓMICO

48
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Modelo                                 

(C x L x A)**

Largura de corte                   

Motor                                       

Bateria                                 

Tensão da bateria                 

Autonomia média                 

Velocidade                                

Rendimento teórico (*)              

Conteúdo do cesto                 

Peso

Duocut 41 
N-ERGY NACTS   

Duocut 41 
N-ERGY NACS     

Duocut 46 
N-ERGY PACS  

Duocut 46 
N-ERGY PACTS  

(*) consoante as condições de corte
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)

Características técnicas:

(142x48x106)                                    (153x52x106)

41 cm                                  46 cm

                 Elétrico 1000 W

                 Bateria de polímero de lítio

                 36 V – 21 Ah

                 1h30 de trabalho (consoante as condições)

3 km/h                     de empurrar                       3,5 km/h

1 230 m²/h                           1 380 m²/h             1 518 m²/h

                       50 l                                                     56 l                         

35 kg                    34 kg                     37 kg                    40 kg



Os produtos +:
DESEMPENHO ELEVADO
- Ecológico: Sem emissões poluentes
- Económico: custo do consumo energético
 reduzido (sem vela, nem filtro, nem óleo do
motor)
- Cárter de corte: combinação entre os
cárteres 100% de recolha e 100% de
mulching.
- Desempenho elevado em todos os tipos de
corte: recolha, ceifa, mulching.
CONFORTÁVEL
- Silencioso e estável: pressão acústica de 79
dB(A) e vibração no guiador < 2m/s². Reduz
fortemente os incómodos sonoros e corporais
(TMS: Problemas músculo-esqueléticos).
- Ergonómico e fácil: comandos simples,
 intuitivos, revestimento confortável e redução
do  esforço de acionamento dos comandos.
ROBUSTO
- Cárter reforçado robusto: material leve e
mais resistente do que as matérias do tipo
ABS padrão.
- Motor elétrico Brushless 82 Li Series Briggs &
Stratton, alimentado por uma bateria de
polímero de lítio de 82V.

Duocut 46 N-ERGY-2

O novo corta-relva com tração e bateria Duocut  
N-ERGY-2 abre aos profissionais o caminho para
um corte eficaz, limpo e rentável. É um corta-relva
multifuncional: ecológico, compacto, robusto e de
alto desempenho.

Reúne as vantagens do corta-relva elétrico e o
 desempenho de topo de gama dos Etesia. Silêncio
de funcionamento, sem cabo.

CORTA-RELVAS

RODAS DE PERFIL
DE AUTOLIMPEZA

EM ALTURA EM 3 POSIÇÕES.
 DOBRÁVEL

GUIADOR REGULÁVEL

REGULAÇÃO CENTRALIZADA

ALTURA DE CORTE

CÁRTER EM XENOY

ROLAMENTO DE ESFERAS

INSTALAÇÃO RÁPIDA
DA BATERIA

MOTOR ELÉTRICO
BRIGGS & STRATTON

ARRANQUE POR
SIMPLES BOTÃO

Mulching Recolha Ceifa

CESTO RÍGIDO
INTEGRADO

56 LITRES

LARGURA DE
CORTE
46 CM
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Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte     

Motor 

Velocidade

Altura de corte

Rendimento teórico*

Peso                      

Duocut 46 N-ERGY 2 PABCTS  
(152x51x94)

46 cm
82Li Series Briggs & Stratton Brushless
DC. Bateria Iões de lítio recarregável
0 a 3,5 km/h

Centralizada em 3 posições

1 610 m2/h

35,5 kg                          

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade
de corte máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)

Características técnicas:



Os produtos +:
DESEMPENHO ELEVADO
- Conceito BIOCUT - mulching:
Graças ao cárter BIOCUT, a relva é
 endireitada antes do corte e depois mantida
sob o cárter, para ser cortada e recortada
antes de ser projetada em partículas finas,
que se decompõem naturalmente.
Um corte limpo, rápido e ecológico.
- Conceito BIOCUT - ceifa:
Graças ao obturador amovível, o Biocut 53
pode transformar-se em corta-relva de ejeção
traseira, para permanecer eficaz mesmo em
relva alta.
CONFORTÁVEL
- Ergonómico: todos os comandos integrados
no guiador
- Fácil de transportar/arrumar
- Guiador regulável em altura e dobrável
- Seguro: a paragem da lâmina em menos de
3 segundos e a recolha do guiador protegem
as mãos contra cortes
ROBUSTO
- Motor Kohler 3,1 kW para uma eficácia
máxima. Quando as condições de corte são
fáceis, pode trabalhar na posição «eco» e
 reduzir assim o seu consumo de gasolina
- Transmissão de avanço de 3 velocidades,
sem manutenção, para um avanço de corte
progressivo

Biocut 53

Mulching eficaz, mesmo em relva alta!
A potência de mulching Biocut 53 tem um desem-
penho extremamente elevado e assegura um corte
limpo, rápido e ecológico. Graças ao obturador
amovível, pode transformar-se em corta-relvas de
ejeção traseira, para permanecer eficaz mesmo em
relva alta.
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CORTA-RELVAS

LARGURA DE
CORTE

POTENTES E SUAVES

MOTORIZAÇÕES

CEIFA E MULCHING CONCEITO
 BIOCUT

MULCHING SEM IGUAL

3 VELOCIDADES PARA A FRENTE

AVANÇO SUAVE

REGULAÇÃO CENTRALIZADA
EM MM DE 25 A 85 MM

ALTURA DE CORTE

EM LIGA DE ALUMÍNIO

CÁRTER ROBUSTO

53 CM

Mulching Ceifa

COMANDOS ACESSÍVEIS E
 FÁCEIS

GUIADOR DE CONFORTO

EVITA LESÕES NAS MÃOS

GUIADOR ERGONÓMICO
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Modelo (
C x L x A)**

Largura de corte 

Motor                                   

Cilindrada/Potência nominal (***)
Potência máxima fabricante

Velocidade                               

Rendimento teórico (*)           

Peso                                     

Biocut 53 ME53C          
(149x56x98)

53 cm

Kohler Courage XT775

173 cm3 - 3,1 kW (4,2 cv)
3,6 kW (5,2 cv)

Regulação centralizada em 
3 posições: 0 a 4,6 km/h

2 430 m2/h

43 kg                             

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte
máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm) 
(***) a 3.000 rpm

Características técnicas:



CORTA -RELVAS 
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Família Jardim

Os corta-relvas Duocut são muito polivalentes, cortam bem com ou sem recolha em
todas as condições ou realizam um mulching excelente.
Este desempenho é possível graças ao conceito Duocut, que é a combinação perfeita
entre os cárteres 100% de recolha e 100% de mulching (ver p.4).
A família Duocut propõe quatro larguras de corte (37, 41, 46 e 53 cm) e oferece a
 escolha entre gasolina e eletricidade..

Família de jardim Duocut... corta-relvas 3 em 1 que oferecem a
 robustez do material profissional aliada à simplicidade de utilização.

em utilização privada
GARANTIA

AN
OS3

53 cm
Tração
3 kW/Gasolina 
Cesto: 80 l
Rendimento teórico:
2 385 m2/h
Recolha, mulching, ceifa

Duocut 53
46 cm
De empurrar ou com tração 
2,5 a 2,8 kW/Gasolina
Cesto: 56 l
Rendimento teórico: 
1 380 a 1 970 m2/h
Recolha, mulching, ceifa

Duocut 46
37 - 41 cm
De empurrar ou com tração
1,3 kW - 1,5 kW/Elétrico
Cesto: 39 l - 50 l
Rendimento teórico:
1 120 m²/h
Recolha, mulching, ceifa

Duocut 37-41
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Testemunho de utilizador:
«A qualidade de corte é sempre excelente. Utilizamos os
Duocut ao longo de todo o ano e nunca tivemos grandes
reparações, para além dos trabalhos de manutenção clás-
sicos. São verdadeiramente infatigáveis. Recebe ver-
dadeiramente valor pelo seu dinheiro e pode ter a certeza
que efetua um bom investimento, estas máquinas cumprem
todas as suas promessas.» 
Landscape Group

Cárter Duocut Guiador confortável Altura de corte centralizada

41 - 46 cm
De empurrar ou com tração 
1 kW/Elétrico 
Cesto: 50-56 l
Rendimento teórico:
1 230 à 1 518 m²/h
Recolha, mulching, ceifa
(Ver p.48)

Duocut 41-46 N-ERGY
46 cm
Tração
1,5 kW/Elétrico
Cesto: 56 L
Rendimento teórico: 1 610 m2/h
Recolha, mulching, ceifa
(Ver p.50)

Duocut 46 N-ERGY 2



Os produtos +:
DESEMPENHO ELEVADO
- Recolha, mulching e ceifa de alto
 desempenho graças a um cárter de corte
 exclusivo do conceito DUOCUT (p.4)
- Compactação ótima da relva no cesto
CONFORTÁVEL
- Comandos ergonómicos, simples e intuitivos,
com revestimento macio
- Rodas de perfil de autolimpeza, de
 rolamento de esferas
- Fácil de transportar/arrumar: guiador
 regulável em altura em 3 posições e dobrável
- Revestimento confortável da altura de corte
 centralizada, com ajuste contínuo e com
 indicador da altura de corte
- Silencioso e estável: pressão acústica de
88 dB(A), potência acústica de 96 dB(A) e
 vibração no guiador de 4 m/s² (ahw)
- Seguro: guiador em arco para proteger as
mãos nas passagens junto de um obstáculo
(muro,  árvore...)
ROBUSTO
- Cárter muito robusto em liga de alumínio: 
um material muito resistente aos choques, em
 comparação com os polipropilenos e ABS
padrão
- Corta-relva e cárter com 3 anos de garantia
em utilização privada.

Duocut 53 Gasolina

Duocut 53, o corta-relva 3 em 1
O corta-relva Duocut 53 é o irmão mais velho da
família Duocut: com a maior largura de corte, o
mais potente e o mais robusto. Ideal para os jardins
grandes.

CORTA-RELVAS

LARGURA DE
CORTE

CESTO
 INTEGRADO

53 CM

CONTROLADOR DE
 ENCHIMENTO 80 LITROS

POTENTES E SUAVES
 ARRANQUE EASY-START

MOTORIZAÇÕES

CEIFA, RECOLHA, MULCHING
CONCEITO DUOCUT

MULTI-CORTES

REGULAÇÃO CENTRALIZADA
EM MM DE 25 A 85 MM

ALTURA DE CORTE

CÁRTER EM
ALUMÍNIO

ESVAZIAR O CESTO SEM
 DESLIGAR O MOTOR

EMBRAIAGEM DE LÂMINA

DEPÓSITO DE 4 LITROS

GRANDE AUTONOMIA

Mulching Recolha Ceifa
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COMANDOS ACESSÍVEIS E
 FÁCEIS

GUIADOR DE CONFORTO

EVITA LESÕES NAS MÃOS

GUIADOR ERGONÓMICO



Modelo                                 
(C x L x A)**

Largura de corte                   

Motor                                      

Cilindrada/Potência nominal***
Potência máxima fabricante

Velocidade                               

Rendimento teórico (*)             

Conteúdo do cesto                 

Peso                                        

Duocut 53 LKCGM 
(171x56x100)

53 cm

Kawasaki FJ180V KAI

179 cm3 - 3 kW (4,1 cv)
4,4 kW (6 cv)

2,7 - 3,5 - 4,5 km/h

2 385 m2/h

80 l

64 kg                          

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade
de corte máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(***) a 2.900 rpm

Características técnicas:
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Os produtos +:
DE ALTO DESEMPENHO
- Recolha, mulching e ceifa de alto desem-
penho graças a um cárter de corte exclusivo
do  conceito DUOCUT (p.4)
- Compactação ótima da relva no cesto
- Declives < 18% ou 10°
CONFORTÁVEIS
- Fácil de transportar/arrumar: guiador
 regulável em altura em 3 posições e dobrável
- Silencioso e estável: pressão acústica de
84 dB(A), potência acústica de 96 dB(A) e
 vibração no guiador de 6 m/s² (ahw)
- Seguro: guiador em forma reentrante para
proteger as mãos nas passagens junto de um
obstáculo (muro, árvore...)
ROBUSTOS
- Motor B&S de arranque elétrico no RMBE
- Cárter muito robusto em Xenoy: um material
muito resistente aos choques, em comparação
com os polipropilenos e ABS padrão
- Corta-relva e cárter com 3 anos de garantia
em utilização privada.
- Rodas com rolamentos de esferas.

Duocut 46 Gasolina

Família Duocut 46, os corta-relvas 3 em 1
Os corta-relvas Duocut 46 são muito polivalentes,
podem cortar com ou sem recolha em todas as
condições ou realizar um mulching excelente. 
Disponíveis na versão com tração (RMBE) e de
 empurrar (RMCS).

CORTA-RELVAS

LARGURA DE
CORTE

CESTO RÍGIDO
INTEGRADO

46 CM

INDICADOR DE ENCHI-
MENTO 56 LITROS

POTENTES E SUAVES

MOTORIZAÇÕES

REGULAÇÃO CENTRALIZADA
EM 7 POSIÇÕES DE 28

A 88 MM

ALTURA DE CORTE

MAIS CONFORTO E
 FIABILIDADE

TRANSMISSÃO ATC

CÁRTER EM XENOY
REFORÇADO

MATERIAL EXTREMAMENTE
 RESISTENTE

ESVAZIAR O CESTO SEM DESLIGAR
O MOTOR (MODELO RMHB)

EMBRAIAGEM DE LÂMINA

Mulching Recolha Ceifa

COMANDOS ACESSÍVEIS E
 FÁCEIS

GUIADOR DE CONFORTO

EVITA LESÕES NAS MÃOS

GUIADOR ERGONÓMICO

CEIFA, RECOLHA, MULCHING
CONCEITO DUOCUT

MULTI-CORTES
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Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte                   

Motor                                        

Cilindrada/Potência nominal***
Potência máxima fabricante

Velocidade                                

Rendimento teórico (*)             

Conteúdo do cesto                 

Peso                                     

Duocut 46 RMCS              
(152x51x94)

Kohler XT Serie 675 OHV

149 cm3 - 2,5 kW (3,4 CV)
3,6 kW (5,2 CV)

de empurrar  

1 380 m2/h

             

36 kg

Duocut 46 RMBE        
(150x51x110)             

B&S 775 DOV IS Instart Serie

161 cm3 - 2,6 kW (3,5 CV)
3,5 kW (5 CV)

3,6 km/h

1 970 m2/h

56 l

40 kg

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm) - (***) a 2.900 rpm

Características técnicas:

46 cm



Os produtos +:
DE ALTO DESEMPENHO
- Recolha, mulching e ceifa de alto
 desempenho graças a um cárter de corte
 exclusivo do  conceito DUOCUT (p.4)
- Cesto de recolha rígido com esvaziamento
fácil
- Compactação ótima da relva no cesto
- Controlador de enchimento do cesto
- Declives < 18% ou 10°
CONFORTÁVEIS
- Motor elétrico de 1,3 kW (VECS) ou 1,5 kW
(NECTS) muito silencioso, sem manutenção,
de arranque simples através de um botão
- Comandos ergonómicos, simples e intuitivos,
com revestimento macio
- Rodas de perfil de autolimpeza, de rola-
mento de esferas (NECTS)
- Fáceis de transportar/arrumar: guiador
 regulável em altura em 3 posições e dobrável
- Revestimento confortável da altura de corte
centralizada
- Seguros: guiador em forma reentrante para
proteger as mãos nas passagens junto de um
obstáculo (muro, árvore...)
ROBUSTOS
- Cárter robusto em polipropileno: material
leve e resistente (VECS)
- Cárter muito robusto em Xenoy: material leve
e mais resistente do que os materiais sintéticos
do tipo polipropileno e ABS padrão (NECTS)
- Corta-relva e cárter com 3 anos de garantia
em utilização privada.

Duocut 37 - 41 elétrico

Corta-relvas - mulching elétricos Duocut
3 em 1
Os corta-relvas - mulching elétricos de empurrar
Duocut 37 e com tração 41 são muito polivalentes.
Podem cortar com ou sem recolha ou realizar um
mulching perfeito em todas as condições. 

Duocut elétrico, o prazer do corte limpo.
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CORTA-RELVAS

1,3 KW (VECS)
1,5 KW (NECTS)

MOTOR ELÉTRICO

REGULAÇÃO CENTRALIZADA

ALTURA DE CORTE

CESTO RÍGIDO
INTEGRADO
39 LITROS (VECS)
50 LITROS (NECTS) 

LARGURA DE
CORTE

37 CM (VECS)
41 CM (NECTS) 

CEIFA, RECOLHA, MULCHING
CONCEITO DUOCUT

MULTI-CORTES

CÁRTER
 RESISTENTE

POLIPROPILENO (VECS)
XENOY (NECTS) 

Mulching Recolha Ceifa

Modelo apresentado: VECS

COMANDOS ACESSÍVEIS E
 FÁCEIS

GUIADOR DE CONFORTO
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VECS                                   
(137x42x94)

37 cm

Assíncrono 230 V 

1,3 kW

de empurrar

1 110 m2/h

39 l

centralizada de 20 a 60 mm

17 kg                             

NECTS                       
(142x48x98)

41 cm

Assíncrono 230 V 

1,5 kW

tração

1 120 m2/h

50 l

centralizada de 28 a 85 mm

33 kg                          

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de
corte máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)

Características técnicas:
Modelo (
C x L x A)**

Largura de corte                   

Motor                                   

Potência

Velocidade                             

Rendimento teórico (*)            

Conteúdo do cesto                 

Regulação da altura de corte

Peso                                     



SEGADORAS -DESBASTADORAS 
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Família Attila

As segadoras-desbastadoras profissionais Attila foram estudadas para enfrentar as
condições mais difíceis. São ideais para a manutenção de residências secundárias,
prados, pomares, baldios, bermas ou margens.
Muito robustas, mas também muito manejáveis, garantem uma eficácia sem igual.
A família Attila propõe uma ampla gama de máquinas adaptadas aos seus trabalhos
mais intensos.

Família de segadoras-desbastadoras Attila:
passam onde as outras se desviam...

em utilização profissional
GARANTIA

AN
OS2

98 cm
17,8 kW/Gasolina 
Rendimento teórico: 
9 800 m2/h
4 rodas motrizes

Attila AK98X
98 cm
16,4 kW/Gasolina 
Rendimento teórico: 
11 760 m2/h

Attila AK98
95 cm
13,4 kW/Gasolina 
Rendimento teórico: 
11 400 m2/h

Attila AK95
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Testemunho de utilizador:
«Chamamos-lhe o Patrão. Ela
remove mesmo os ramos que
se encontram no seu caminho e
realiza tudo aquilo que um
corta-relva
«normal» sabe fazer, e ainda mais.»
Ian Armstrong, responsável pela manutenção de
espaços verdes de Parish Council 

Confortáveis Motorizações potentes Transmissões de alto desempenho Chassis robustos

88 cm
11,9 kW/Gasolina 
Rendimento teórico: 
8 800 m2/h

Attila AK88
85 cm
9,6 kW/Gasolina 
Rendimento teórico: 
8 500 m2/h

Attila SKD
51 cm
2,7 kW/Gasolina 
Rendimento teórico: 
2 800 m2/h

Attila AD51
60-75 cm
3,3 - 7,3 kW/Gasolina
Rendimento teórico: 
3 000 - 3 750 m2/h

Attila AK-60/AH-75



Attila AK98X- AK98- AK95- AK88

MOTOR
POTENTE
11,9 - 13,4 -
16,4 - 17,8 KW

Novo

Os produtos +:

DE ALTO DESEMPENHO
- Desbaste extremo: facas flutuantes ou fixas,
para uma largura de corte de 88 a 98 cm.
- Capacidade de corte até 4,5 cm de
diâmetro
- Motricidade e estabilidade excelentes: 4 rodas
motrizes (AK98X), 2 rodas motrizes com
 bloqueio de diferencial (AK98-AK95-AK88),
centro de gravidade rebaixado, rodas de
 perfil agrário. Pode subir desníveis de 30%
- Rendimentos horários excecionais
CONFORTÁVEIS
- Conforto de trabalho elevado: arranque
elétrico, direção de cremalheira, volante com
manípulo, níveis sonoros e de vibração
 reduzidos
- Suavidade e facilidade de condução graças
à transmissão hidrostática
- Segurança: palas de proteção à frente e
 laterais
- Travão de estacionamento. interrutores de
 segurança, presença do operador e posição
da altura de corte. Fecho de segurança e
 excesso de enchimento no depósito de
gasolina de grande capacidade. Paragem 
da lâmina em 5 segundos por embraiagem 
de lâmina mecânica
ROBUSTOS
- Cárter em aço de ejeção lateral
- Motor Kawasaki de alto rendimento de 
11,9 a 17,8 kW

As segadoras-desbastadoras estudadas
para um corte extremo
Os tractores de desbastar Attila ganham em eficácia
e em conforto com a sua motorização Kawasaki
mais potente.
Mais do que nunca, o seu rendimento e o seu
 desempenho fazem com que sejam a referência
entre os profissionais.
A Attila AK98X é a versão de 4 rodas motrizes com
uma motorização mais potente (24 cv).

A Attila 88 distingue-se pelo seu pequeno tamanho.
É a máquina que chega a todo o lado, ideal para
desbastar pomares e vinhedos.
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SEGADORAS-DESBASTADORAS 

LARGURA DE
CORTE

BLOQUEIO DE
DIFERENCIAL

DIREÇÃO DE
CREMALHEIRA

88, 95 E 98 CM

TRAVÕES
 DIANTEIROS
MODELOS AK88,
AK95 E AK98

CHASSIS TUBULAR SOL-
DADO MECANICAMENTE
ESTRUTURA REFORÇADA

CÁRTER DE
CORTE EM AÇO

ROBUSTEZ
 EXCECIONAL

DESBASTE
EXTREMO
LÂMINAS

FLUTUANTES

PARA UMA MELHOR POSIÇÃO
DE CONDUÇÃO

CHASSIS ALONGADO

RODAS AGRÁRIAS

4X4 (AK98X)

Modelo apresentado: AK98

REGULAÇÃO DA
ALTURA DE CORTE

DE 44 A 102 MM REGULÁVEL POR UMA
 ALAVANCA CENTRALIZADA + 1 POSIÇÃO

TRANSPORTE

ARCO DE PROTEÇÃO
OPCIONAL



   

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima x largura de corte = rendimento teórico).
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm). (***) potência nominal em regime máximo de utilização

Características técnicas:
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Modelo 
(C x L x A)**

Attila AK98X Attila AK98 Attila AK95 Attila AK88
(202x107x100)                             (200x107x100) (198x98x100)

Largura de corte 98 cm 95 cm 88 cm

Motor Kawasaki FS691V 4 tempos OHV
2 cilindros (Gasolina)

Kawasaki FS651V 4 tempos OHV 
2 cilindros (Gasolina)

Kawasaki FS541V 4 tempos OHV
2 cilindros (Gasolina)

Kawasaki FS481V 4 tempos OHV
2 cilindros (Gasolina)

Cilindrada/Potência *** 726 cm3 - 17,8 kW (24 cv) 726 cm3 - 16,4 kW (22 cv) 603 cm3 - 13,4 kW (18 cv) 603 cm3 - 11,9 kW (16 cv)

Regime máximo de utilização 3 300 min-1

Transmissão hidrostática 
4 rodas motrizes

hidrostática bloqueio de diferencial 
2 rodas motrizes

Travão dinâmico hidráulico à frente e atrás hidráulico atrás + travão de disco nas rodas dianteiras

Velocidade para a frente 0 a 10 km/h
para trás 0 a 7 km/h

para a frente 0 a 12 km/h 
para trás 0 a 10 km/h

para a frente 0 a 10 km/h 
para trás 0 a 7 km/h

Rendimento teórico * 9 800 m2/h 11 760 m2/h 11 400 m2/h 8 800 m2/h

Embraiagem de lâmina por sistema mecânico, tensão de correia

Ajustamento das
alturas de corte 

centralizado 
ajustável de 50 à 120 mm + posição de transporte

Indicador de declives 4 -

Peso 310 kg 295 kg 290 kg 275 kg



Os produtos +:

DESEMPENHO ELEVADO
- Desbaste extremo: facas flutuantes ou fixas,
para uma largura de corte de 85 cm.
- Motricidade e estabilidade excelentes: 2
rodas motrizes com bloqueio de diferencial,
centro de gravidade rebaixado, rodas de
 perfil agrário. Pode subir desníveis de 30%.
- Rodas geminadas possíveis na traseira
CONFORTÁVEL
- Assento regulável para a frente e para trás
por deslizamento, firmeza regulável da
 suspensão do assento, volante com inclinação
regulável
- Regulação centralizada das alturas de corte
de 44 a 102 mm.
- Silenciosa: pressão acústica inferior a 
85 dB(A) e nível de vibração reduzido
ROBUSTO
- Cárter em mastershock de ejeção traseira e
placas de proteção
- Motor Kawasaki 9,6 kW de alto rendimento
com depósito de 9 litros
- Transmissão hidrostática reforçada
POLIVALENTE
Acessórios opcionais: retira-musgo,
 espalhador, kit de rodas geminadas... (p.67)

Attila SKD

Compacta, fiável e de alto desempenho
Eficácia mesmo em terrenos difíceis e com fortes
 inclinações (30%). Silenciosa e vibração reduzida.

SEGADORAS-DESBASTADORAS 
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LARGURA DE
CORTE

BLOQUEIO DE
DIFERENCIAL

DIREÇÃO REATIVA E
SEM ESFORÇO

85 CM

REGULAÇÃO DA
 ALTURA DE CORTE
DE 44 A 102 MM

CHASSIS TUBULAR SOL-
DADO MECANICAMENTE
ESTRUTURA REFORÇADA

MOTOR SOBRE BLOCOS AMORTE-
CEDORES DE BORRACHA
NÍVEL DE VIBRAÇÃO REDUZIDO

EFICÁCIA MESMO
EM FORTES INCLI-

NAÇÕES

CAPOT IN-
SONORIZADO
2 VEZES MENOS

RUÍDO

DESBASTE
EXTREMO

LAMINAS FLUTUANTES

RODAS AGRÁRIAS

2 CILINDROS EM
V - 9,6 KW

MOTOR

COM REFORÇOS EM AÇO

CÁRTER DE CORTE
MASTERSHOCK

Modelo
(C x L x A)**

Largura de corte               

Motor                              

Cilindrada/Potência (***)

Regime máximo de utilização

Transmissão                     

Velocidade
                                       
Rendimento teórico (*)       

Embraiagem de lâmina
Ajustamento das 
alturas de corte                
Peso

Attila SKD                          
(201x97x99)

85 cm
Kawasaki FS481V 4 tempos
OHV - 2 cilindros (Gasolina)

603 cm3 - 9,6 kW (13 cv)

3 000 rpm

hidrostática 2 rodas motrizes

marcha para a frente 0 a 10 km/h
para trás 0 a 7 km/h

8 500 m2/h

por sistema eletromagnético 

centralizado de 5 posições
de 44 a 102 mm               

300 kg

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de
corte  máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(***) potência nominal em regime máximo de utilização

Características técnicas:



67

SEGADORAS-DESBASTADORAS

Retira-musgo* (ref. MM103)
Com uma largura de trabalho de 80 cm, o retira-musgo permitirá separar
e eliminar o musgo do seu relvado com um rendimento de trabalho
 elevado. Esta ferramenta é particularmente importante para os terrenos
húmidos e sombrios. Voltará a dar ar ao seu relvado, removendo o
musgo que o sufoca. Com este acessório, contribui para tornar o seu
 relvado ainda mais bonito!

Espalhador (ref. MET)
Espalhador mecânico para aplicar fertilizante no seu relvado ou para
deitar sal/areia durante o inverno (capacidade de 60 litros).

Kit de rodas geminadas (ref. ER85)
As rodas traseiras geminadas permitem melhorar as capacidades de
movimento da sua Attila SKD

Lâmina para neve* (ref. MV80N3)
Com uma largura de trabalho de 100 cm, a lâmina para neve é ideal
para remover a neve dos seus passeios, caminhos e estacionamentos. 
É orientável manualmente para a direita/esquerda e em altura.    

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

MANUTENÇÃO INVERNAL

Attila SKD
ACESSÓRIOS

A SEGADORA-DESBASTADORA MULTIFUNCIONAL...
Graças aos seus inúmeros acessórios, a SKD permitirá efetuar diferentes tipos de
 trabalhos, desde a ceifa-desbaste até à remoção de neve, passando pela eliminação
de musgo e pelo espalhamento. Servirá durante todo o ano!

*Necessita de uma interface para retira-musgo e lâmina para neve

Engate de reboque (de série)
Puxar um reboque é agora uma brincadeira de criança para a SKD,
graças ao engate que se encontra na parte traseira da máquina.

CONSERVAÇÃO DE VIAS



Os produtos +:
DE ALTO DESEMPENHO
- Ceifa/desbaste intensivo: para ramos até
Ø30 (AH75) e Ø20 (AK60)
- Corte nos declives mais difíceis graças à
transmissão hidráulica associada ao bloqueio
de diferencial
- 2 rodas guia bloqueáveis (sem ferramenta) para
uma melhor estabilidade em declives (AH75).
CONFORTÁVEIS
- Bloqueio de diferencial selecionável sem
 interrupção do movimento
- Travão de estacionamento para uma
 imobilização segura
- Comandos necessários para o trabalho agrupados
no posto de condução: conforto e segurança ótimos
- Guiador central que permite um melhor
acesso aos comandos inferiores: travão de
estacionamento, derivação da transmissão de
avanço, arranque do motor
- 3 velocidades para a frente + 1 marcha atrás
com variação de velocidade, melhorando o
conforto de utilização.
ROBUSTAS
- Máquinas inclináveis na posição vertical,
 permitindo o acesso à lâmina de corte para
manutenção e limpeza.
- Transmissão hidrostática sem manutenção e
refrigeração por ar forçado, vaso de expansão
integrado
- Lâminas “loucas”: reversíveis, protege o
 sistema de transmissão da lâmina, custo de
manutenção reduzido
- Motores robustos e fiáveis: cambota do motor
montada em rolamentos, camisado fundição
para melhorar o desempenho e uma vida útil
 aumentada. Descompressor mecânico  automático
no motor Honda GXV390, permitindo um
 arranque do motor mais fácil.

ATTILA AK-60/AH-75

As novas segadoras-desbatadoras de condutor
apeado Attila 60 e 75 foram estudadas para
 enfrentar as condições mais difíceis. Ideais para a
manutenção de residências secundárias, prados,
pomares, baldios e bermas ou margens.
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SEGADORAS-DESBASTADORAS 

TRABALHO
EM DECLIVES

ATÉ 30°

PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS DE
COMANDO E DAS MÃOS

PUNHOS DE BORRACHA
ANTI-VIBRAÇÕES

AVANÇO SUAVE
3 VELOCIDADES PARA A
FRENTE + 1 VELOCIDADE

PARA TRÁS

COMANDO DE ORIENTAÇÃO DO
GUIADOR NO POSTO DE CONDUÇÃO

3 POSIÇÕES DE TRABALHO + 1 POSIÇÃO DE TRANSPORTE

REGULAÇÃO EM 3 POSIÇÕES

ALTURA DE CORTE

Modelo apresentado: AH75

DESBASTE
EXTREMO
LÂMINA FIXA E

FACAS FLUTUANTES

RODAS MOTRIZES
TRASEIRA

DE PERFIL AGRÁRIO PARA
UMA MELHOR ADERÊNCIA

Novo

(PARA AK60)
MOTOR

BLOQUEIO DE
DIFERENCIAL

LARGURA
DE CORTE
60 - 75 CM
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Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte         

Motor                         

Cilindrada/Potência
nominal (***)

Velocidade

Rendimento teórico *      

Regulação da 
altura de corte           

Peso                           

Attila AK-60             
(210x77x114)

60 cm

Kawasaki FJ180V OHV      

180 cm3 - 3,3 kW

FR: 0 a 5 km/h
AT: 0 a 2 km/h

3 000 m2/h 

centralizada no volante em 3
posições 50, 75 e 100 mm    

129,5 kg                      

Attila AH-75           
(213x85x114)

75 cm

Honda GXV 390 OHV     

390 cm3 - 7,5 kW

FR: 0 a 5 km/h
AT: 0 a 2 km/h

3 750 m2/h 

centralizada no volante em 3
posições 50, 75 e 100 mm  

150,5 kg                     

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte máxima x
largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(***) 3.000 a 3.300 rpm

Características técnicas:



Os produtos +:

DESEMPENHO ELEVADO
Ceifa e desbaste: lâmina excêntrica para um
corte sem obstáculos
- Motricidade e estabilidade excelentes: rodas
traseiras de grandes dimensões, transmissão
hidráulica, rodas traseiras geminadas
 (opcional). Pode subir desníveis de 38%
- Pode ser equipada com rodas traseiras
 geminadas para trabalhar nos declives mais
difíceis
CONFORTÁVEL
- Maneabilidade excelente graças à
 transmissão hidráulica e às três faixas de
 velocidades FRENTE e à faixa de velocidade
ATRÀS e efeito diferencial
- Comando de velocidades ergonómico e
 seguro que facilita as passagens de caixa,
para uma maneabilidade sem igual
- Comando de bloqueio de diferencial com
trinco de bloqueio sem preensão contínua
para mais segurança e comodidade de
 utilização
- Suavidade de avanço inigualável, devido à
precisão do caudal hidráulico, regulado de
acordo com a pressão exercida no comando
de tração.
- Passagem de marcha atrás/para a frente
 perfeitamente segura, sem desembraiar
ROBUSTO
- Grande resistência da transmissão hidráulica

Attila AD51

Segura e eficaz
Attila 51 é uma segadora-desbastadora robusta,
 segura e particularmente eficaz.
À vontade em todos os terrenos, mesmo nos mais
difíceis.
Uma resistência muito grande graças à sua trans-
missão hidráulica exclusiva.
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SEGADORAS-DESBASTADORAS 

LARGURA DE
CORTE
51 CM

TRANSMISSÃO
HIDRÁULICA
EXCLUSIVIDADE

CEIFA- DESBASTE
LÂMINA EXCÊNTRICA,

CORTE SEM OBSTÁCULOS

EMBRAIAGEM
DE LÂMINA

CILINDRADA: : 161 CM³ -
2,7 KW

MOTOR B&S DOV

DE PERFIL SEMI-AGRÁRIO
RODAS TRASEIRAS

COM CINTURA LATERAL
MAIS RÍGIDA

CÁRTER EM AÇO

REGULAÇÃO INDIVIDUAL EM
CADA RODA

ALTURA DE CORTE

MARCHA FR/AT E BLOQUEIO
AVANÇO SUAVE

COMANDOS ACESSÍVEIS E
 FÁCEIS

GUIADOR DE CONFORTO

EVITA LESÕES NAS MÃOS

GUIADOR ERGONÓMICO
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Modelo 
(C x L x A)**

Largura de corte                

Motor                                

Cilindrada/Potência (***)

Regime máximo de utilização

Tração                               

Velocidade
                                         
Rendimento teórico (*)        

Embraiagem de lâmina
Ajustamento das
alturas de corte                  
Peso

Attila AD51                     
(181x57,5x110)

51 cm

B&S 750 Series 4 tempos   
DOV (Gasolina) 
161 cm3 - 2,7 kW (3,5 cv)

3 000 rpm

Tração com transmissão hidráulica

para a frente 0 a 5,5 km/h
para trás 0 a 4 km/h

2 800 m2/h

por sistema mecânico 

independente 5 posições 
de 50 a 110 mm               
83 kg

(*) consoante as condições de corte (cálculo: velocidade de corte
máxima x largura de corte = rendimento teórico)
(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(***) potência nominal em regime máximo de utilização

Características técnicas:



Os produtos +:
ALTO DESEMPENHO
- Regulação contínua da profundidade de
 trabalho
- Unidade de trabalho intermutável
 rapidamente e sem ferramentas
CONFORTÁVEL
- Rodas sobre rolamentos com um sistema de
limpeza que assegura uma profundidade de
trabalho constante
- Acelerador com posição de trabalho e
posição de ralenti
ROBUSTO
- Jantes em aço com rolamentos de esferas, 
 trabalho regulável continuamente
- Cárter estável em chapa de aço multicamada
que pode suportar uma utilização difícil
POLIVALENTE
Pode ser equipado com uma lâmina mola com
função de retira-musgo, destinada às parcelas
de relva fina.

MSC 45

Para um relvado limpo e mais resistente
O escarificador de facas da Etesia foi concebido
para exercer uma ação dupla no seu relvado:
 eliminação de musgo, bem como a destruição e
apanha de resíduos vegetais e de ervas daninhas.
O seu relvado é libertado e o ar, bem como as
 substâncias nutritivas, chegam mais facilmente às
raízes.

ESCARIFICADOR

Modelo
(C x L x A)*

Largura de corte      

Motor                      

Cilindrada/Potência (**)

Velocidade

Capacidade
Peso                        

MSC 45                       
(140x69x107)

45 cm

Honda GX160

163 cm3 - 4 kW (5,5 cv)
marcha a frente: 0 a 6 km/h
marcha atrás: 0 a 3 km/h

até 1 500 m²/h

45 kg

                                     

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)
(**) a 3.600 rpm

Características técnicas:

72

em utilização profissional
GARANTIA

AN
OS2

PROFUNDIDADE
DE TRABALHO

REGULAÇÃO
 CONTÍNUA

45 CM
CÁRTER EM

CHAPA DE AÇO

LARGURA DE
TRABALHO

ANTI-PROJEÇÃO
AMOVÍVEL

DEFLETOR

4 KW

MOTOR HONDA

JANTES EM AÇO

CURVO P/MELHOR PREENSÃO
GUIADOR DE CONFORTO



MBR50

Limpa calçada mecânico
O novo limpa calçada mecânico MBR50 oferece
uma solução eficaz para a remoção ecológica de
ervas dos passeios, caminhos e parques.

LIMPA CALÇADA 

LARGEUR DE
COUPE
180 CM

Os produtos +:

DESEMPENHO ELEVADO
- Proteção lateral retrátil: permite tratar melhor
os rebordos do passeio e as passagens ao
longo dos muros
- Fios trançados intermutáveis individualmente
sem ferramenta
- Kit de vassoura de plástico disponível
A sua vantagem: possível utilização nas
 superfícies sensíveis à abrasão. Utilizar
 apenas com a roda de suporte dianteira
 (opcional)
CONFORTÁVEL
- Guiador de forma ergonómica dobrável
- Roda dianteira (opcional) regulável em altura
ROBUSTO
- Rodas em jantes de aço com bloqueio de
diferencial (mudança rápida sem ferramenta)
- Compacto e leve

MOTOR DE LONGEVIDADE
EXCECIONAL

ARRANQUE FÁCIL E NÍVEL SONORO
BAIXO

RODA COMPACTA
EM POLIURETANO
À PROVA DE FUROS

CÁRTER DE
PROTEÇÃO EM AÇO

Modelo
(C x L x A)*

Largura de corte      

Motor                      

Transmissão

Potência do motor

Capacidade

Peso                        

MBR50                        
(185x70x80-115)

50 cm

Honda GXV 160

De empurrar

3,6 kW

até 2 200 m²/h

55 kg                             

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)

Características técnicas:
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em utilização profissional
GARANTIA

AN
OS2

INTERMUTÁVEL RAPIDAMENTE
E SEM FERRAMENTA

ESCOVA METÁLICA

EM 6 POSIÇÕES
GUIADOR REGULÁVEL

Novo



Os produtos +:
100% ELÉTRICO
- Ecológico: zero emissão poluente, zero incomodo sonoro
- Econômico: custo de utilização de aproximadamente
0,12 € (custo horário) em função da sua utilização.
ALTO DESEMPENHO
- Desloca até 280 kg ou 180 L (400 L com os taipais - MBER)
- Despejo assistido por alavanca central com desbloqueio
CONFORTÁVEL
- Compacto e maneável, reduz os riscos de DMS
 (distúrbios músculo-esqueléticos)
- Velocidade dianteira e traseira comandada por um
 joystick, travão dinâmico (gestão eletrônica da
 desaceleração) e travão de parque automático.
- Paragem automática logo que se larga o comando de
avanço
ROBUSTO
- Potencia motor de 1700 W, gestão eletrônica de avanço
das 2 rodas motrizes de perfil agrário, capacidade
 impressionante de passagem em terrenos difíceis.
- Autonomia entre 1 e 2 dias de trabalho, consoante
condições.

Donky

Com o seu carrinho de mão elétrico Donky, a  ETESIA
alivia o trabalho nos terrenos. Fim das cargas
 pesadas para deslocações penosas apenas à força
de braços. Esqueça os ruídos, os fumos poluentes
e o custo do combustível do carrinho de mão de
combustão. Para além de ser uma carrinho de mão
confortável, ecológico e silencioso, é também um
verdadeiro porta-ferramentas que, equipado com a
sua caixa exclusiva e os seus acessórios, permite
responder a um grande conjunto de trabalhos
 durante todo o ano: limpeza, ordenamento
 paisagístico, transporte de líquidos, plataforma de
trabalho de remoção de neve, remoção de musgo...
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CARRINHO DE MÃO ELÉTRICO

CAPACIDADE DE
 ANDAMENTO EXCECIONAL
RODAS MOTRIZES DE PERFIL AGRÁRIO

1 A 2 DIAS DE TRABALHO
AUTONOMIA EXCELENTE

MOTOR DE 1 700 W
POTENTE

DESLOCA ATÉ 250 KG

UMA BESTA DE TRABALHO

TRANSMISSÃO DE AVANÇO
E LÂMINA 100% ELÉTRICA
- SEM EMISSÕES POLUENTES
- ECONÓMICA
- VIBRAÇÕES FRACAS

em utilização profissional
GARANTIA

AN
OS2

em utilização privada
GARANTIA

AN
OS3

Modelo 
(C x L x A)**

Motor

Tensão do conjunto de baterias

Autonomia

Velocidade

Bateria

Carregador 

Travões

Peso 

Carga máxima

Capacidade máxima da caixa

Capacidade do depósito                          

Donky                                   
(172x90x102)

Elétrico 1 700 W

48 V – 38 Ah 

1 a 2 dias de trabalho

marcha para a frente: 0 a 6 km/h
marcha para trás: 0 a 3 km/h

Gel, chumbo-ácido 

100 - 240V / 48V, 5A

Dinâmico + estacionamento geridos eletronicamente

170 kg

250 kg

180 l (400 l com opção de taipais)

85 l (com válvula de 1’’ incorporada) 

(**) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)

Características técnicas:

Novo

MOVIMENTO
SUAVE

GESTÃO ELETRÓNICA
2 VELOCIDADES PARA A
FRENTE + 1 MARCHA
ATRÁS COMANDADAS

POR JOYSTICK



MBBR

Taipais basculantes (ref. MBER)
Os taipais laterais para o carro de mão DONKY permitem duplicar seu
volume de transporte: de 180 a 400 litros. Os taipais dobrados poderão
servir de plano de trabalho ou prato de transporte.

Arejador* (ref. MM103)
Com uma largura de trabalho de 80 cm, o arejador para o Bahia, Hydro 80
e Atila SKD, permite retirar musgo e arejar o relvado com um rendimento
elevado. Esta ferramenta é particularmente importante para terrenos
húmidos e sombrios. Permite ao seu relvado respirar retirando os resíduos
que o abafam. Com este acessório o seu relvado ficará ainda bonito !

Lâmina neve* (ref. MV80N3)
com uma largura de trabalho de 100 cm, a lâmina neve é ideal para  retirar
a neve dos passeios, alamedas e parques. è orientável manualmente
 direita/esquerda e em altura.

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

MANUTENÇÃO INVERNAL

A caixa deposito permite deslocar até 280 kg ou 180 L (400 L
com os taipais MBER) numa só vez. O despejo é assistido por
uma alavanca central. O depósito integrado na caixa com sua
torneira permite transportar 85 L de liquido e ligar uma lança
pulverizadora.

MBBT

A caixa de chapa permite deslocar até 280 kg ou 250 L de uma
vez só. O despejo é assistido por uma alavanca central. Pode
transportar materiais pesados como pedras, brita, etc...

MBPB

75*Necessita uma interface para arejador e lamina neve.

O tabuleiro de madeira permite deslocar até 280 kg de uma vez
só. Este suporte robusto permite transportar materiais pesados
como vasos de flores, sacos de terra ou qualquer outro material.



Modelo
(C x L x A)*

Motor

Potência

Bateria

Tipo

Carregador

Autonomia de tração

Velocidade

Peso                     

Bahia VTE                            
(173x79,5x121)

Elétrico

1,7 kW - 48 V

4 x 12 V - 110 Ah

AGM, chumbo-ácido

220V / 48V, 10 Ah

até 8 h 

para a frente/trás 0 a 8 km/h

275 kg                           
(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (em cm)

Características técnicas:

Os produtos +:
ALTO DESEMPENHO
- Ecológico: Sem emissões poluentes
- Económico: custo de utilização ≈ 0,10€S/IVA/h
- Capacidade de tração: 3 toneladas em terreno
plano e 1 tonelada em terreno inclinado até 10%
- Baterias AGM que não necessitam de qualquer
manutenção. Garantidas até 500 ciclos, são
100% autónomas e podem ser carregadas por
setor em apenas 6 horas. O carregamento por
painéis solares é igualmente possível.
CONFORTÁVEL
Compacto e leve: permitirá “esgueirar-se” pelos
recantos mais estreitos das suas instalações
OS DOMÍNIOS DE UTILIZAÇÃO
A sua polivalência, aliada à sua discrição e
 compacidade, abre ao VTE numerosas possibili-
dades de utilização: hotelaria, locais turísticos,
hospitais, manutenção de caminhos, estufas de
agricultura biológica, parques de campismo,
gares, quintas muradas.

Bahia VTE

O veículo compacto multifuncional
O VTE da família Bahia Electric é um veículo poli-
valente, silencioso, económico e ecológico. Ofer-
ece uma solução profissional e original para as
suas necessidades de manutenção, de trabalho e
de transporte durante todo o ano.

Este veículo é ideal para deslocações, reboque e
trabalhos em espaços fechados, onde a compaci-
dade, maneabilidade, discrição sonora e ausência
de emissões poluentes são determinantes: fábricas,
hospitais, gares...
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GAMA DE TRAÇÃO ELÉTRICA

(1,21 X 1,73 X 0,79 M)

EXTREMAMENTE COMPACTO

NUMEROSOS ACESSÓRIOS

MULTIFUNCIONAL

TRANSMISSÃO DE
AVANÇO 100% ELÉTRICO
- SEM EMISSÕES POLUENTES
- SILENCIOSO
- ECONÓMICO

FONTE DE ENERGIA
MÓVEL

EQUIPADO COM O SEU
CONVERSOR (OPCIONAL)

TRAÇÃO DE ALTO
DESEMPENHO

3 TONELADAS EM TERRENO PLANO
1 TONELADA EM INCLINAÇÕES ATÉ 10%

CHASSIS
ROBUSTO

SOLDADO MECANICA-
MENTE COM TRATA-
MENTO DE EPÓXI

em utilização profissional
GARANTIA

AN
OS2



MULTIFUNCIONAL...
O VTE e os seus acessórios responderão durante todo o ano ao conjunto das suas
 necessidades de manutenção e ordenamento: espalhador (sal, areia, fertilizante,...),
lâmina para neve e retira-musgo.

Retira-musgo* (ref. MM103)
Com uma largura de trabalho de 80 cm, o retira-musgo para os Bahia, Hydro 80 e Attila SKD
 permitirá separar e retirar o musgo do seu relvado com um rendimento de trabalho elevado. Esta
ferramenta é particularmente importante para os terrenos húmidos e sombrios. Voltará a dar ar ao
seu relvado removendo o musgo que o sufoca. Com este acessório contribui para tornar o seu
 relvado ainda mais bonito! 
Espalhador (ref. MET)
Espalhador mecânico para aplicar fertilizante no seu relvado ou sal/areia durante o inverno
(capacidade de 60 litros).

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

TRANSPORTE 

MANUTENÇÃO INVERNAL

FONTE DE ENERGIA MÓVEL

Gancho de reboque (de série)
O gancho de reboque que equipa de série o VTE permite puxar com toda a tranquilidade
 diferentes reboques, bem como o espalhador MET (para sal, areia, sementes e fertilizantes).

Porta-bagagens (ref. OMPB80)
Porta-bagagens rebatível montado apenas na fábrica.

Lâmina para neve* (ref. MV80N3)
Com uma largura de trabalho de 100 cm, a lâmina para neve é ideal para remover a neve dos
seus passeios, caminhos e estacionamentos. É orientável manualmente para a direita/esquerda
e em altura.

Conversor elétrico** (ref. OMCE80)
Equipado com o seu conversor, o VTE transforma-se numa fonte de energia móvel onde pode
ligar uma longa lista de aparelhos elétricos (< 700W).

(*) Necessita de uma interface para o retira-musgo e lâmina para neve.
(**) Necessita de porta-bagagens.

GAMA DE TRAÇÃO ELÉTRICA
Bahia VTE
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ACESSÓRIOS



Distribuidor ETESIA

ETESIA no mundo

Rua da Mata Nacional - Arm.5 -Pousos 
2410-229 LEIRIA - PORTUGAL

Tel: 244.802.522 / 090
Fax: 244.802.066  

E-mail : sales-f@etesia.com
Site internet : www.etesia.fr
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