
Aqui na SP, oferecemos uma ampla gama de cabeças para todos os tipos de máquinas, marcas, modelos e operações de colheita 
- desde o primeiro desbaste até ao corte final, à colheita biológica de biocombustíveis e descascamento de eucaliptos. Graças ao 
nosso conhecimento e extensa experiência, sabemos o que é necessário para tornar as suas operações de colheita o mais eficientes 
e lucrativas possível, independentemente da máquina que utiliza ou das condições de trabalho que enfrenta. Todas as nossas cabe-
ças processadoras foram concebidas de acordo com o nosso conceito de baixo atrito, com mais de quarenta anos de experiência 
e desenvolvimento, resultando em cabeças de alto desempenho que se destacam pela sua combinação única de produtividade 
maximizada, consumo otimizado de combustível, custos mínimos de manutenção e medição de precisão.

Se, atualmente, está a utilizar uma cabeça de outro fabricante, mas deseja aumentar a sua eficiência e rentabilidade, a transição 
para uma cabeça SP é fácil. As nossas cabeças processadoras podem ser utilizadas com praticamente todos os sistemas de controlo 
e medição do mercado, o que significa que não há necessidade de aprender ou investir num novo sistema de computador ao es-
colher uma cabeça SP. Como resultado, ao contrário de muitas outras marcas no mercado, uma instalação de cabeça SP não requer 
conversão do sistema de controlo existente ou componentes eletrónicos adicionais.

Independentemente do tipo ou marca da máquina base, somos especialistas na instalação de cabeças e na adaptação das instala-
ções para maximizar a funcionalidade e a capacidade da sua cabeça. Tem uma processadora com rodas ou sobre esteiras? Ou uma 
escavadora?  É um Rottne, John Deere, Komatsu, Eco Log, Ponsse, Volvo, Caterpillar ou Sany? Ou alguma outra marca? Indepen-
dentemente de qual seja, a SP tem uma cabeça perfeita para si. Além disso, ao escolher uma cabeça SP, oferecemos sempre uma 
análise gratuita para determinar como pode maximizar a sua rentabilidade com base nas suas condições específicas e operações 
de colheita. 
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