
Utilaj pentru recoltarea măslinelor și a altor fructe
Construction of Harvesting Machines for Olives and Hanging 

Fruits

TEHNOLOGIE AVANSATĂ PENTRU 
RECOLTAREA MĂSLINELOR

Sicma srl, își rezervă dreptul de a aduce, 
în orice moment, modificări din motive 
tehnice sau comerciale, prin urmare 
fotografiile, descrierile și caracteristicile 
conținute în acest pliant, nu sunt 
obligatorii.
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TEHNOLOGIE AVANSATĂ PENTRU RECOLTAREA MĂSLINELOR 

Specificații tehnice
• Montare pe tractoare putere minim 65 CP
• Braț telescopic triplex cu linie dublă, extensie până 
  la 2,5 metri
• Sistem hidraulic cu circuit închis 
• Înălțime maximă de lucru 6 metri 
• Lungime maximă de la centrul roții 5,5 m
• Cap vibrator New Generation cu frânare automată 
  la frecvențe foarte ridicate de vibrații cu sistem de    
  închidere cu clești mobili cu centrare automată
• Deschidere maximă a cleștilor 480 mm 
• Decuplare rapidă echipament 
• Cadru unic conectare la tractor, din tablă, 20 mm 
• Greutate redusă a capului vibrator, doar 380 kg

Specificații tehnice
• Montare pe tractoare putere minim 80 CP
• Braț telescopic dublu 
• Sistem hidraulic cu circuit închis 
• Cadru unic conectare la tractor, din tablă, 
  grosime 20 mm
• Cap vibrator New Generation cu frânare 
  automată la frecvențe foarte ridicate de vibrații cu 
  sistem de închidere cu clești mobili cu centrare  
  automată
• Deschidere maximă a cleștilor 550 mm 
• Decuplare rapidă echipament  

Toate produsele noastre se montează și demontează 
ușor, atât total cât și parțial, permițând operatorului, în 
orice moment, să folosească tractorul pentru diferite 
activități fără restricții de greutate sau de gabarit. 



Caracteristici generale
Kit Telescopic Tf80 New este cel mai noi echipament 
produs de SICMA; acest echipament, cu dimensiuni și 
greutate reduse, poate fi montat pe tractoare cu putere 
minimă de 65 CP. 
Noul cap vibrator NEW GENERATION cu frecvențe 
foarte ridicate de vibrare, cu doi clești mobili cu 
centrare automată, reduce timpii de vibrație și crește 
procentajul de cădere al produsului.
Noul braț telescopic TRIPLEX cu linie dublă  permite 
ajungerea la cele mai înalte ramuri, cu înălțime de 
până la 6 metri. Mai mult, poate acționa la o distanță 
de 5,5 m de centrul roții. 

Caracteristici generale
Sicma proiectează și construiește kitul de recoltare 
MITHOS TLX100 ce poate fi montat pe tractoarele cu 
putere de minim 80 CP, orice marcă și model. 
TLX reprezintă rezultatul experienței de 30 de ani a 
personalului nostru tehnic specializat în domeniul 
utilajelor pentru recoltarea măslinelor; beneficiază de 
cele mai avansate caracteristici tehnice din sector, 
vibratorul devenind astfel un echipament extrem de 
fiabil din punct de vedere constructiv și productiv. 
Brațul telescopic dublu conferă o stabilitate excelentă 
și pentru activitățile în zone deluroase.
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