
TRATORES
CORTA-RELVAS

Tradition since 1888



PARA USO FREQUENTE EM ÁREAS DE GRANDES 
DIMENSÕES
Este trator, com um excelente design e fabricado com os melhores 
componentes, oferece os melhores resultados de recolha em áreas de 
grandes dimensões graças ao seu ótimo rendimento e fiabilidade. O tubo 
de recolha é largo e curto, facilitando bastante a entrada de relva no cesto, 
evita entupimentos e pode ser limpo uma vez terminado o trabalho. Isto e as 
lâminas especiais de recolha proporcionam uma recolha impecável, mesmo 
quando a relva está húmida.

IDEAL PARA CAMPOS DESPORTIVOS E MUNICÍPIOS
O nosso Starjet PRO é adequado para utilizadores que necessitam de recolher 
a relva cortada no reboque ou contentor. Equipado com uma transmissão de 
maior rendimento e um mecanismo que permite levantar o cesto de relva 
de 400 l quase 2 metros. Estas qualidades tornam a máquina perfeita para 
municípios e campos de futebol, pois permite uma grande poupança de 
tempo e recursos.

MANUTENÇÃO RÁPIDA E CÓMODA DO SEU RELVADO

Este trator possui um excelente design e posição de condução alta que 
facilitam a manobrabilidade pelo jardim, e permite realizar o trabalho de 
manutenção do relvado de forma leve e sem esforço.

O tubo de recolha é largo e curto, facilitando bastante a entrada de relva no 
cesto, evita entupimentos e pode ser limpo uma vez terminado o trabalho.

Uma recolha impecável, mesmo quando a relva está húmida.

TRATOR DOMÉSTICO COM EXCELENTE MANOBRABILIDADE

Trator de jardim para utilizadores domésticos com uma excelente 
manobrabilidade. Ideal para áreas pequenas e médias de 1000 - 15 000 m2.

O raio de viragem reduzido permite manobras extremamente flexíveis e 
trabalhar em áreas estreitas. Adequado para utilizar durante todo o ano (cortar, 
triturar e recolher).

SISTEMA DE CORTE ROTATIVO COM LÂMINAS 
RETRÁTEIS FORTES!
O Crossjet é uma roçadora com muita manobrabilidade e excelente 
ergonomia.

O grande rendimento do Crossjet permite uma produtividade elevada, 
executando os trabalhos de limpeza mais exigentes com uma grande 
eficiência.

4x4 PARA TERRENOS ACIDENTADOS COM MATO
O trator-roçador Crossjet trabalha nos terrenos mais difíceis graças à sua 
transmissão 4x4. É ideal para limpar terrenos acidentados com mato em 
espaços reduzidos.

Cabe destacar a sua potência e tração graças aos seus componentes de gama 
profissional e ao design com um centro de gravidade baixo, além da sua 
grande robustez com fabrico europeu. A transmissão hidrostática proporciona 
uma aceleração suave.

DESEMPENHO PROFISSIONAL
O grande desempenho do Goliath permite uma produtividade elevada, 
executando os trabalhos de limpeza mais exigentes com uma grande 
eficiência.

Graças ao seu potente motor a gasolina Kawasaki de 26 cavalos, a limpeza 
de terrenos amplos vai tornar-se um trabalho rápido e simples, gerando 
grandes poupanças económicas e de mão-de-obra.
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Challenge

CESTO DE 
RECOLHA 300L
Com uma alavanca de 
esvaziamento conveniente.

MÁXIMO CONTROLO 
E COMODIDADE
Posição de condução alta e 
volante ajustável em altura. 

MOTOR 
POTENTE
Loncin 16 HP

TRANSMISSÃO 
HIDROSTÁTICA
Hydro Gear T2

ROBUSTEZ 
E DURABILIDADE
Design equilibrado e correias de grande qualidade 
oferecem um desempenho impecável. 

RECOLHA 
DESTACÁVEL
Túnel de recolha 
aerodinâmico e lâminas de 
recolha altamente eficazes.

 Equipamento de série

Lâmpadas de halogéneo 20W
Aviso sonoro de cesto cheio e desconexão automática
Assento standard
Alavanca de esvaziamento de cesto conveniente
Conta-horas 
Lâminas de recolha (acessório opcional)

SECO Challenge
 MOTOR A GASOLINA Loncin LC1P92F

Monocilíndrico de 452 cc 

Arranque elétrico com bateria de 12 V 28 Ah

Potência máxima 16 HP (12 kW)

Refrigerado por ar 

Capacidade combustível 8 litros 

 Transmissão Hydro Gear T2

Transmissão hidrostática 

Não inclui bloqueio do diferencial 

Embraiagem lâminas Embraiagem P.T.O. eletromagnética

Prato de corte 2 Rotores com lâminas de recolha

Coletor Capacidade de recolha do cesto 300 l

Intervalo altura de corte 30-90 mm (6 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 95 mm

Pneumáticos Dianteiros 15 x 6,00-6   2 PLY / Traseiros 18 x 8,50-8   2 PLY

Velocidade De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h

Unidade de corte 92 cm
Dimensões (C x L x A 2445 x 950 x 1120 mm

Peso 216 kg

PREÇO
sem IVA  2.438,21 €
com IVA  2.999,00 €

NOVO
MODELO

Acessório opcional - Jogo de lâminas recolha (recomendável )

PREÇO
sin IVA  65,04 €
con IVA  80,00 €
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Starjet

Tabela de preços 2021

CESTO DE  
RECOLHA 320L
Com uma alavanca de 
esvaziamento conveniente.

MÁXIMO CONTROLO E 
COMODIDADE
Posição de condução alta e 
volante ajustável em altura. 

MOTOR POTENTE
Loncin 16 HP

TRANSMISSÃO 
HIDROSTÁTICA
Tuff Torq K46

ROBUSTEZ E    
DURABILIDADE
Design equilibrado e correias de grande qualidade 
oferecem um desempenho impecável. 

RECOLHA 
DESTACÁVEL
Túnel de recolha aerodinâmico 
e lâminas de recolha altamente 
eficazes.

 Equipamento de série

Lâmpadas de halogéneo 20W + Led
Aviso sonoro de cesto cheio e desconexão automática
Assento standard
Alavanca de esvaziamento de cesto conveniente
Conta-horas 
Memória de posição de corte
1 jogo de lâminas de recolha (2 un.)

SECO Starjet Basic
 MOTOR A GASOLINA Loncin LC1P92F

Monocilíndrico de 452 cc 

Arranque elétrico com bateria de 12 V 28 Ah

Potência máxima 16 HP (12 kW)

Refrigerado por ar 

Capacidade combustível 12 litros com indicador de nível

 Transmissão Tuff Torq K46

Com alavanca by-pass que permite mover o veículo sem estar ligado

Não inclui bloqueio do diferencial

Embraiagem lâminas Embraiagem P.T.O. eletromagnética

Prato de corte 2 Rotores com lâminas de recolha

Coletor Capacidade de recolha do cesto 320L

Intervalo altura de corte 25 -80 mm (7 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 95 mm

Pneumáticos
Dianteiros 16 x 6,50-8 com escultura em V / Traseiros 20 x 10,00-8 com escul-
tura em V

Velocidade De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h

Unidade de corte 102 cm
Dimensões (C x L x A 2480x1060x1160 mm

Peso 276 kg

PREÇO
sem IVA  3.251,22 €
com IVA  3.999,00 €



SECO Starjet Exclusive
 MOTOR A GASOLINA Kawasaki FS600V

Cilindrada de 603 cc dois cilindros em V

Arranque elétrico com bateria de 12 V 32 Ah

Potência máxima 18 HP (13,5 kW)

Refrigerado por ar 

Capacidade combustível 12 litros com indicador de nível

 Transmissão Tuff Torq K62M

Transmissão hidrostática 

Com alavanca by-pass que permite mover o veículo sem estar ligado 

Inclui bloqueio do diferencial 

Embraiagem lâminas Embraiagem P.T.O. eletromagnética

Prato de corte 2 Rotores com lâminas de recolha

Coletor Capacidade de recolha do cesto 380 l

Intervalo altura de corte 25-80 mm (7 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 95 mm

Pneumáticos Dianteiros 16 x 6,50-8 com escultura em V / Traseiros 20 x 10,00-8 com escultura em V

Velocidade De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h

Unidade de corte 102 cm

Dimensões (C x L x A 2580x1060x1250 mm

Peso 278 kg

PREÇO
sem IVA  4.714,63 €
com IVA  5.799,00 €

CESTO DE 
RECOLHA 380L
Com uma alavanca de 
esvaziamento conveniente.

MÁXIMO CONTROLO 
E COMODIDADE
Posição de condução alta e 
volante ajustável em altura. 

MOTOR 
POTENTE
Kawasaki 18 HP

TRANSMISSÃO 
HIDROSTÁTICA
Tuff Torq K62M

ROBUSTEZ    
E DURABILIDADE
Com kit de reforço, que inclui muitos 
componentes de qualidade superior. 

RECOLHA  
DESTACÁVEL
Túnel de recolha aerodinâmico 
e lâminas de recolha altamente 
eficazes.

 Equipamento de série

Aviso sonoro de cesto cheio e desconexão automática
Assento confortável com apoios de braços
Alavanca de esvaziamento de cesto conveniente
Conta-horas e controlo da velocidade de cruzeiro
Memória de posição de corte
Tomada de 12V (para poder carregar o telemóvel ou outro dispositivo)
Escova protetora na alavanca de regulação de altura.
1 jogo de lâminas de recolha (2 un.)

Kit de reforço de série

1. Barras protetoras na unidade de corte (frontal e lateral)
2. Correia de transmissão OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior)
3. Correia dentada unidade de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior) 
4. Solenoide TROMBETTA superior com IP67
5. Rolamentos unidade corte reforçados
6. Fixação das lâminas reforçada 
7. Rolamento de rodas reforçado
8. Polias superiores com rolamentos substituíveis
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Starjet Exclusive VK400 PRO

Tabela de preços 2021

SECO Starjet Exclusive VK400 Pro
 MOTOR A GASOLINA Kawasaki FS600V

Cilindrada de 603 cc dois cilindros em V

Arranque elétrico com bateria de 12 V 32 Ah

Potência máxima 18 HP (13,5 kW)

Refrigerado por ar 

Capacidade combustível 12 litros com indicador de nível

 Transmissão Tuff Torq K664E

Transmissão hidrostática 

Com alavanca by-pass que permite mover o veículo sem estar ligado 

Inclui bloqueio do diferencial 

Embraiagem lâminas Embraiagem P.T.O. eletromagnética

Prato de corte 2 Rotores com lâminas de recolha

Capacidade de recolha do cesto 400L com elevação hidráulica até 1,90 m

Intervalo altura de corte 25-80 mm (7 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 95 mm

Pneumáticos
Dianteiros 16 x 6,50-8 com escultura em V / Traseiros 20 x 10,00-8 com escul-
tura em V

Velocidade De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h

Unidade de corte 102 cm
Dimensões (C x L x A 2700x1060x1432 mm

Peso 400 kg

PREÇO
sem IVA  8.535,77 €
com IVA  10.499,00 €

CESTO DE  
RECOLHA 400L
Com sistema hidráulico para 
descarga em altura (até 1,9 m)

MÁXIMO CONTROLO 
E COMODIDADE
Posição de condução alta e 
volante ajustável em altura. 

MOTOR 
POTENTE
Kawasaki 18 HP

TRANSMISSÃO 
HIDROSTÁTICA
Tuff Torq K664EROBUSTEZ E 

DURABILIDADE
Com kit de reforço, que inclui muitos 
componentes de qualidade superior. 

RECOLHA 
DESTACÁVEL
Túnel de recolha 
aerodinâmico e lâminas de 
recolha altamente eficazes.

 Equipamento de série

Aviso sonoro de cesto cheio e desconexão automática
Assento confortável com apoios de braços
Alavanca de esvaziamento de cesto conveniente
Conta-horas e controlo da velocidade de cruzeiro
Memória de posição de corte
Tomada de 12V (para poder carregar o telemóvel ou outro dispositivo)
Escova protetora na alavanca de regulação de altura.
Display indicadores (bateria, travões, combustível, lâminas acionadas, óleo)
Contrapeso frontal
1 jogo de lâminas de recolha (2 un.)

Kit de reforço de série

1. Barras protetoras na unidade de corte (frontal e lateral)
2. Correia de transmissão OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior)
3. Correia dentada unidade de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior) 
4. Solenoide TROMBETTA superior com IP67
5. Rolamentos unidade corte reforçados
6. Fixação das lâminas reforçada 
7. Rolamento de rodas reforçado
8. Polias superiores com rolamentos substituíveis



SECO Crossjet 2WD
 MOTOR A GASOLINA Loncin LC2P77F

Cilindrada de 708 cc dois cilindros em V

Arranque elétrico com bateria de 12 V 24 Ah/32 Ah

Potência máxima 22 HP (16,5 kW)

Refrigerado por ar 

Capacidade combustível 19 litros com indicador de nível

 Transmissão Tuff Torq K62M 

Transmissão hidrostática com tração integral 4x2 

Com alavanca by-pass que permite mover o veículo sem estar ligado 

Inclui bloqueio do diferencial acionado através de alavanca

Embraiagem lâminas Embraiagem P.T.O. eletromagnética

Prato de corte Com descarga traseira (lateral opcional)

1 Rotor com 2 lâminas rotativas nas extremidades

Intervalo altura de corte
50-100 mm (5 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 120 
mm

Pneumáticos
Dianteiro: 16x6,50-8 com escultura em V / Traseiro: 20x10,00-8 com escultura 
em V

Velocidade De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 5 Km/h

Unidade de corte 92 cm
Dimensões (C x L x A 2310 x 1030 x 1540 mm

Peso 331 kg

PREÇO
sem IVA  5.365,04 €
com IVA  6.599,00 €

PROTEÇÃO
Arco proteção
antiqueda alto.

MÁXIMO CONTROLO E 
COMODIDADE
Posição de condução ergonómica em 
assento confortável e volante com 
manípulo para viragem rápida.

SOBE ENCOSTAS
Até 22º graças ao seu baixo 
centro de gravidade, boa tração e 
motor potente.

COM BLOQUEIO  
DO DIFERENCIAL
Transmissão Tuff Torq K62M

MOTOR 
POTENTE
Loncin 22 HP

 Equipamento de série

Arco antiqueda
Luzes de halogéneo 20W e luzes LED
Assento confortável
Conta-horas e controlo mecânico da velocidade de cruzeiro
Volante com manípulo para viragem rápida
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Crossjet 4WD

Tabela de preços 2021

MOTOR POTENTE
Kawasaki 22 HP.

SECO Crossjet 4WD
 MOTOR A GASOLINA Loncin LC2P77F

Cilindrada de 708 cc dois cilindros em V

Arranque elétrico com bateria de 12 V 24 Ah/32 Ah

Potência máxima 22 HP (16,5 kW)

Refrigerado por ar 

Capacidade combustível 19 litros com indicador de nível

 Transmissão Tuff Torq K664 

Transmissão hidrostática com tração integral 4x4 

Com alavanca by-pass que permite mover o veículo sem estar ligado 

Inclui bloqueio do diferencial acionado através de alavanca

Embraiagem lâminas Embraiagem P.T.O. eletromagnética

Prato de corte Com descarga traseira (lateral opcional)

1 Rotor com 2 lâminas rotativas nas extremidades

Intervalo altura de corte
50-100 mm (5 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 120 
mm

Pneumáticos
Dianteiro: 16x6,50-8 com escultura em V / Traseiro: 20x10,00-8 com escultura 
em V

Velocidade De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 5 Km/h

Unidade de corte 92 cm
Dimensões (C x L x A 2310 x 1030 x 1540 mm

Peso 353 kg

PREÇO
sem IVA  8.535,77 €
com IVA  10.499,00 €

PROTEÇÃO
Arco proteção
antiqueda alto.

MÁXIMO CONTROLO E 
COMODIDADE
Posição de condução ergonómica em 
assento confortável e volante com 
manípulo para viragem rápida.

SOBE ENCOSTAS
Até 22º graças ao seu baixo 
centro de gravidade, boa tração e 
motor potente.

COM BLOQUEIO   
DO DIFERENCIAL
Transmissão Tuff Torq K664

 Equipamento de série

Arco antiqueda
Luzes de halogéneo 20W e luzes LED
Assento confortável
Conta-horas e controlo mecânico da velocidade de cruzeiro
Volante com manípulo para viragem rápida



MÁXIMA SEGURANÇA
Arco proteção antiqueda 
articulado com homologação 
ROPS.

MÁXIMO CONTROLO E 
COMODIDADE
Posição de condução ergonómica com 
apoios de braços, volante com manípulo, 
display de indicadores completo.

SOBE ENCOSTAS
Até 22º graças ao seu baixo 
centro de gravidade, boa tração 
e motor potente.

COM BLOQUEIO   
DO DIFERENCIAL
Transmissão Tuff Torq 
K664 4x4 com bloqueio do 
diferencial.

MOTOR POTENTE
Kawasaki 26 HP.

SECO Goliath
 MOTOR A GASOLINA Kawasaki FS730V 

Cilindrada de 726 cc dois cilindros em V

Arranque elétrico com bateria de 12 V 32 Ah

Potência máxima 26 HP (19,5 kW)

Refrigerado por ar 

Capacidade combustível 16 litros com indicador de nível

 Transmissão Tuff Torq K664 

Transmissão hidrostática com tração integral 4x4 

Com alavanca by-pass que permite mover o veículo sem estar ligado 

Inclui bloqueio do diferencial acionado através de alavanca

Embraiagem lâminas Embraiagem P.T.O. eletromagnética

Prato de corte Com ejeção lateral / traseira

1 Rotor com 2 lâminas rotativas nas extremidades, reversíveis

Intervalo altura de corte
50-135 mm (5 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 168 
mm

Pneumáticos
Dianteiro: 16x6,50-8 com escultura em V / Traseiro: 20x10,00-8 com escultura 
em V

Velocidade De 0 a 9,5 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h

Unidade de corte 92 cm
Dimensões (C x L x A) 2350 x 1160 x 1740 mm

Peso 398 kg

PREÇO
sem IVA  9.430,08 €
com IVA  11.599,00 €

 Equipamento de série

Arco antiqueda articulado com indicador de desnível e homologação ROPS
Luzes de halogéneo 20W e luzes LED
Assento confortável com apoios de braços
Tomada de 12V (para poder carregar o telemóvel ou outro dispositivo)
Cinto de segurança
Conta-horas e controlo da velocidade de cruzeiro
Display indicadores (bateria, travões, combustível, lâminas acionadas, óleo e controlo da 
velocidade de cruzeiro)
Volante com manípulo para viragem rápida
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