
Com uma cabeça SP, pode facilmente transformar a 
sua escavadora numa processadora produtiva. Com 
mais de quarenta anos de experiência, podemos 
honestamente afirmar que somos especialistas em 
instalações de cabeças e que sabemos exatamente 
o que é preciso para que tire o máximo partido da 
sua máquina e da sua cabeça. Ao longo dos anos, as 
cabeças SP têm sido instaladas em todos os modelos 
e marcas de escavadoras em todo o mundo temos 
orgulho em dizer que somos hoje uma das marcas 
líderes no mercado global. O nosso Kit de Conver-
são de Escavadora reúne o nosso conhecimentos e 
experiência na documentação técnica passo a passo 
que permite aos nossos concessionários e clientes 
concluírem a instalação de forma rápida, fácil e sem 
problemas com o melhor resultado possível. Além 
disso, como cliente SP, podemos oferecer-lhe uma 
análise gratuita para determinar as suas necessidades 
e ver qual a melhor forma de maximizar a sua produ-
ção com a ajuda das nossas cabeças. O nosso conhe-
cimento significa que os clientes SP podem sempre 
escolher com confiança.

Cabeças produtivas para escavadoras
Todas as cabeças SP são concebidas em linha com o 
nosso conceito único de baixo atrito e destacam-se pelo 
seu alto desempenho e velocidade de alimentação, as-
sim como pelo seu consumo de combustível otimizado. 
Hidráulica inteligente e eficiente com gotas de pressão 
mínima proporcionam uma elevada eficiência energética 
e minimizam o risco de sobreaquecimento do sistema, 
prolongando consideravelmente a vida útil dos compo-
nentes tanto da máquina como da cabeça. 

Como resultado, o nosso conceito também garante 
custos de manutenção extremamente baixos, tempo 
mínimo de inatividade e um custo total favorável de 
propriedade. Com a sua hidráulica única, as cabeças pro-
cessadoras SP são ideais para instalações de escavadoras, 
fornecendo-lhe tudo o que é necessário para garantir 
uma colheita produtiva e rentável, independentemente 
do tipo de colheita ou das condições de colheita.


