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COLHEDORA DE CAFÉ

KTR 3000
COMPACTA
NO TAMANHO.
GIGANTE NA
COLHEITA.
Desenvolvemos uma colhedora de café tracionada
ainda mais moderna e inovadora, capaz de atender
com excelência os cafeicultores com as mais diferentes
condições de terreno e lavoura.
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KTR 3000

O principal diferencial da KTR 3000 é o fato de ter sido projetada para colher com alta qualidade, 
mesmo nos terrenos de mais difícil acesso. A gente garante: a colheita do seu cafezal nunca foi tão
produtiva e rentável!

A capacidade de correção da inclinação lateral em 30% da KTR 3000 é de impressionar qualquer
produtor de café.

Pesando apenas 5.800 kg e com largura total de 3,20 m, essa colhedora tem maior agilidade para
trabalhar e ser transferida para diferentes áreas.

O cambão da KTR 3000 permite articulação do trator em 90 graus, tanto para
a direita quanto para a esquerda, diminuindo o tempo de manobra e aumentando
o rendimento da colheita.
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COLHEITA EM DIFERENTES
TIPOS DE TERRENO.
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O novo recolhedor da KTR 3000 tem uma altura
mínima do solo de 210 mm. Além disso, as lâminas
têm novo formato e são aplicadas em maior
quantidade. Tudo isso, para ter maior sobreposição
e proporcionar o máximo fechamento das lâminas
durante a passagem do tronco do café minimizando
as perdas para o solo

BAIXO ÍNDICE
DE PERDA DE
CAFÉ.

KTR 3000



7MANUTENÇÃO
SIMPLES E EFICAZ.
Com apenas três parafusos de fixação,
você poderá retirar apenas uma lâmina
para manutenção, em qualquer posição
do recolhedor, sem precisar desmontar
todo o conjunto.

Além disso, o sistema de direção
automática proporciona maior conforto
ao operador, aumentando a precisão do
alinhamento da máquina em relação a
linha de plantio e contribuindo para a
redução das perdas de café para o solo.
É mais produtividade e rentabilidade
para a sua cafeicultura!
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A KTR 3000 conta com um moderno display
touchscreen, equipado com monitor da câmera
de descarga integrado e software para
apontamento do volume de café colhido por
carreta. Também possui um joystick com as
principais funções.

Assim, o operador do
trator tem acesso fácil
e rápido às funções de
ligar/desligar, além das
regulagens e
monitoramentos, que
ficam centralizadas
neste sistema.

E ainda tem mais! A câmera
localizada no tubo de descarga
ajuda o operador a visualizar a
carreta no momento de
descarregar o café, agilizando
a operação de colheita, reduzindo
as perdas de café e aumentando
a segurança da operação.

O novo sistema de regulagem
do freio dos osciladores permite
regulá-los de forma independente
ou ambos ao mesmo tempo,
através de um mecanismo central.

FACILIDADE
DE OPERAÇÃO
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ALTA CAPACIDADE
E RENDIMENTO
OPERACIONAL
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MAIS VELOCIDADE
NO CAFEZAL
O sistema derriçador da KTR 3000 permite velocidade de colheita
de até 2,5 km/h.

Os transportadores têm capacidade para um fluxo de mais de
14.000 litros de café por hora. Isso resulta em menos paradas por
travamento e evita a redução de velocidade da colhedora quando
a produtividade de café está alta, oferecendo mais rendimento
à colheita.

A KTR 3000 tem reservatório de 1800 litros efetivos, com descarga
simultânea à colheita.

A largura da boca de entrada é a maior entre as colhedoras, com
1,5 metros. Isso minimiza o contato com a planta na entrada,
reduzindo danos e perdas de café



O sistema derriçador da KTR 3000 tem projeto robusto e é produzido
com materiais de qualidade.  O sistema eletrônico de controle garante
vibração constante, independente do porte da planta. Isso permite ao
cafeicultor colher em velocidades de até 2,5 km/h e obter eficiência de
derriça superiores à 97%.
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ALTA EFICIÊNCIA DE DERRIÇA
E LIMPEZA DO CAFÉ

KTR 3000



Os derriçadores possuem ainda regulagem de abertura e fechamento,
que permite ajustar a colheita para os diferentes portes de plantas, tanto
em lavouras novas quanto adultas, ou para regulagem em colheita seletiva,
preservando a planta e a qualidade do café.

Os “batedores de folhas”, ao final do transportador horizontal, fazem
uma primeira limpeza do café colhido, removendo parte das folhas e
ramos maiores.

O ventilador extrator finaliza a limpeza do café, retirando as impurezas
mais finas e deixando-o pronto para ser recebido e processado na
estrutura de pós-colheita.
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AS IMPUREZAS SÃO RETIRADAS
EM 2 ETAPAS
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KTR 3000   I   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COLHEITA

PORTE DA PLANTA

Altura .................................................................................. 1,20 a 4,10 m
Diâmetro ........................................................................... Até 2,20 m
Altura livre de colheita ............................................... 3,10 m

DERRIÇADOR

Tipo ...................................................................................... Massas excêntricas
Nº de hastes .................................................................... 1.170
Eficiência de derriça .................................................... Até 97%
Ajuste de abertura ....................................................... 190 mm
Rotação ............................................................................. Até 1.000 rpm

RECOLHEDOR

Tipo ...................................................................................... Laminas retráteis
Altura .................................................................................. 210 mm

TRANSPORTADORES

Tipo ...................................................................................... Correntes
Taliscas ............................................................................... Metálicas perfuradas
     e plásticas
Descarga ........................................................................... Ângular

SISTEMA DE LIMPEZA

Recolhedor com batedores de folhas ................ Pré limpeza  
Sistema principal ........................................................... Ventilador extrator

TRANSPORTADOR DE DESCARGA

Altura das plantas  ........................................................ Até 4,1 m  
Espaçamento máximo entre linhas ...................... 4,0 m

DESEMPENHO

Velocidade de colheita .............................................. 0,5 a 2,5 km/h  
Capacidade de colheita ............................................ 14.000 litros/h

RESERVATÓRIO DE CAFÉ

Capacidade ..................................................................... 1.800 litros (Efetivos)

VEÍCULO

DIREÇÃO

Sistema de direção ...................................................... Hidráulica
     automática
     (Cambão)

AJUSTE DE ALTURA E NIVELAMENTO   

Ajuste longitudinal no cambão hidráulico ....... 40%
Compensação lateral .................................................. 30%

RECOMENDAÇÃO DE USO   

Declividade máxima do terreno ............................ Até 30%
Velocidade de deslocamento ................................. Até 15 km/h

PNEUS   

Alta flutuação ................................................................. 400/60-15.5

DIMENSÕES

Comprimento ................................................................. 6,24 m
Largura máxima ............................................................ 3,20 m
Altura máxima ................................................................ 3,99 m

PACOTE TECNOLÓGICO OTMIS

Câmera agrícola
Computador Opus A3
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COLHEDORA DE CAFÉ

Proteja o meio ambiente. Ao inutilizar esse folheto não jogue em vias públicas.

jacto.com

-
Dr. Luiz Miranda, 1650

17580-039

Pompeia - SP - Brasil

-
+55 14 3405 2100

vendas@jacto.com.br

Segunda a sexta-feira 6h00 às 19h00;
aos sábados, das 8h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00; aos domingos e
feriados, das 8h00 às 12h00.

14 98144 1403

atendimento@jacto.com.br

0800 772 2100

ATENDIMENTO AO CLIENTE JACTO

Baixe o aplicativo direto no Google Play, 
Apple Store ou pelos QR Codes abaixo:

JACTOCONNECT

COMPACTA NO TAMANHO.
GIGANTE NA COLHEITA.

KTR 3000
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O Consórcio Nacional é uma forma 
inteligente e prática de programar a compra 
de novos equipamentos de várias linhas 
e modelos, com segurança e taxas muito
menores do que os financiamentos.


