


Os escarificadores Astrus EHP 350 / 500, são equipamentos 
robustos, para o médio ao grande produtor, disponíveis nas 
versões 4 a 16 hastes com desarme/rearme automático com 
exclusivo sistema hidropneumático e deslocamento lateral 
que permite operação a uma profundidade de 0 a 35 cm e 
versão maior de 0 a 50 cm.

Opcionais

Astrus EHP 350/500

 - Rolo Destorador: Simples Aleta / Simples Faca / Tandem 
Aleta / Tandem Faca / Tandem Aleta-Faca

 - Liso:18" / 20"
 - Turbo: 18'’/ 20'’

 - Trabalho / Transporte: Engate três pontos ou Arrasto;
 - Disco de Corte: 

Benefícios

- Aprofundamento radicular da planta;

-Quebra as camadas mais profundas sem revolver a superfície 
do solo;

-Aumenta a aeração do solo acumulando águas das chuvas, 
mantendo a umidade no subsolo e auxiliando a planta em 
períodos de restrições hídricas;

-Diminui Significativamente as perdas por erosão.

-Conserva a palhada na superfície sem desorganizar a camada 
orgânica;



Astrus EHP 350/500

- Contam com deslocamento 
lateral de 8°, que permite 
desviar dos obstáculos do 
terreno de forma espontânea;
- Hastes que trabalham a uma 
profundidade de 0 a 35 cm e 
de 0 a 50 cm em versão maior.
- Hastes de alta resistência, 
espessura de 16mm, que 
permitem um corte mais fino e 
preciso.

Haste Escarificadora
     Haste com exclusivo sistema de trabalho hidropneumático e deslocamento 
lateral, que possibilita um desarme/rearme automático de algum obstáculo 
(pedras, raízes), evitando paradas desnecessárias do equipamento, 
aumentando a produtividade do trabalho

Rolo traseiro que realiza o trabalho de quebra dos blocos de terra 
Está dividido em duas unidades que fazem o acompanhamento das 
curvas do terreno.

- Disco de corte LISO e 
TURBO com opções 
de 18'’ / 20'’ polegadas, 
com deslocamento 
lateral e que permitem 
regulagem de altura de 
acordo com a 
profundidade de 
trabalho.

Exclusivo sistema 
hidropneumático que permite o 
desarme e rearme da haste 
sem tirar o equipamento do 
solo.
Evitando revolvimento da 
superfície do solo em 
comparação ao sistema de 
rearme mecânico, não sendo 
necessária a parada do trator. A 
haste possui velocidade de 
rearme lento, evitando a quebra 
das ponteiras em possíveis 
colisões com pedras, diminui a 
substituição de peças, e 
aumenta a vida útil do 
equipamento. 



Astrus EHP 350/500

            As articulações da 
linha de trabalho vem 
equipadas, de série, com 
rótulas radiais ajustáveis que 
evitam o desgaste dos eixos 
aumentando 
significativamente a vida útil 
dos componentes do 
equipamento, 
proporcionando baixo custo 
de manutenção.

            Sistema de reboque 
através de rodados laterais, 
o mesmo é utilizado 
somente para transporte do 
equipamento no momento 
de escarificação não está 
em contato com o solo.

Rodado Limitador 
de Pronfundidade

            Sistema de rodado 
frontal com regulagem de 
altura para determinar a 
profundidade de trabalho. o 
mesmo está localizado na 
parte frontal da máquina, 
dessa forma, não ocasiona 
nova compactação do solo.









Os escarificadores Astrus EFA 350 / 500, são equipamentos 
leves, compactos e de baixo custo para o pequeno e médio 
produtor, disponíveis nas versões 4 a 16 hastes com sistema 
de desarme mecânico por pino fusível que permite oparação 
a uma profundidade de 0 a 35cm e de 0 a 50 cm.

Opcionais

Astrus EFA 350/500 Benefícios

-Conserva a palhada na superfície sem desorganizar a camada 
orgânica;

-Quebra as camadas mais profundas sem revolver a superfície 
do solo;

-Diminui Significativamente as perdas por erosão.
- Aprofundamento radicular da planta;

-Aumenta a aeração do solo acumulando águas das chuvas, 
mantendo a umidade no subsolo e auxiliando a planta em 
períodos de restrições hídricas;

 - TURBO: 18"/ 20"

 - Disco de Corte: 
 - LISO: 18" / 20"

 - Rolo Destorador: Simples Aleta / Simples Faca / Tandem 
Aleta / Tandem Faca / Tandem Aleta-Faca

 - Trabalho / Transporte: Engate três pontos ou Arrasto;



Astrus EFA 350/500

Haste Escarifidora
                         Haste com desarme mecânico através de pino fusível, 
que cisalha no momento que encontra algum obstáculo (pedras, 
raízes), dessa forma não deixa as mesmas expostas na lavoura.

- Disco de corte 
com opções de 
18" / 20" / 22" 
polegadas, com 
deslocamento 
lateral e que 
permitem 
regulagem de 
altura de acordo 
com a 
profundidade de 
trabalho.

- Hastes que trabalham a uma 
profundidade de 0 a 35 cm e 
de 0 a 50 cm em versão maior.

- Contam com deslocamento 
lateral de 8°, que permite 
desviar dos obstáculos do 
terreno de forma espontânea;

- Hastes de alta resistência, 
espessura de 16mm, que 
permitem um corte mais fino e 
preciso.

Rolo traseiro que realiza o trabalho de quebra dos blocos de terra 
Está dividido em duas unidades que fazem o acompanhamento das 
curvas do terreno.

- Pino fusível 
com 3 opções de 
regulagem.









Astrus Algodoeiro EHP/EFA 500

Haste Escarifidora
                         Haste com desarme mecânico através de pino fusível, 
que cisalha no momento que encontra algum obstáculo (pedras, 
raízes), dessa forma não deixa as mesmas expostas na lavoura.

- Disco de corte LISO e 
TURBO com opções de 18" / 
20" polegadas, com 
deslocamento lateral e que 
permitem regulagem de altura 
de acordo com a profundidade 
de trabalho.

Rolo traseiro que realiza o trabalho de quebra dos blocos de terra 
Está dividido em duas unidades que fazem o acompanhamento das 
curvas do terreno.







www.ipacol.com.br
ipacol@ipacol.com.br

facebook.com/ipacol instagram.com/ipacol.maquinas

Conheça Também:

CFA 1000

Colhedora de Forragem 
Autopropelida

Vagão Forrageiro Misturador 
Tratomix DUE

VFTM DUE

VF CM

Vagão Forrageiro

VDE

VDE 5.0 - Quatro Rolos Verticais
VDE 3.0 - Dois Rolos Verticais

VRTM 2.5
Vagão Racionador 
Tratador Misturador 

VRTM 6.0

Vagão Racionador 
Tratador Misturador 

VFTM VERTICAL

COM CARREGADOR 

Vagão Forrageiro Tratomix Vertical 

VFTM

 Prêmio GERDAU Destaque 2009

Vagão Forrageiro Misturador 
Tratomix

VDE
Vagão Distribuidor de Esterco

Dois Rolos Verticais

VDE
Vagão Distribuidor de Esterco

Dois Rolos Verticais
Tombador

VFTM TOMBADOR

Vagão Forrageiro Misturador 
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