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Εξοπλίζει τους συλλέκτες Μ6 και προορίζεται 
αποκλειστικά για δόνηση κορμών δέντρων 
ξηρών καρπών, νεόφυτων ή νεαρών με 
διάμετρο από 10-25 εκ. Μέγιστο άνοιγμα 51εκ. 
Συνιστώμενη ιπποδύναμη τρακτέρ 80ΗΡ. 

Δονητής M6 Clasic 

Δονητής Tenaza Al.  

Δονητής Tijera 

Δονητής Reforzado

Δονητής M6 Hid.2010 

Δονητής Tenaza Μ.Α. 

Δονητής Master

Δονητής Profesional

Εξοπλίζει όλους τους συλλέκτες, και είναι 
ικανός να συγκομίσει κάθε είδους ξηρούς 
καρπούς και νεαρές έως ενήλικες ελιές 
με διάμετρο κορμού από 10-35εκ. Με 
τραπεζοειδής τάκους μέχρι 40εκ. Μέγιστο 
άνοιγμα 54εκ. Συνιστώμενη ιπποδύναμη 
τρακτέρ 100ΗΡ.

Εξοπλίζει τους συλλέκτες PV & ΜV καθώς 
και όλους τους δονητικούς βραχίονες. 
Προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη 
συγκομιδή ενήλικων ή παλαιών δέντρων ελιάς 
με διάμετρο κορμού από 25-60εκ. Μέγιστο 
άνοιγμα 62εκ. Συνιστώμενη ιπποδύναμη 
τρακτέρ 110ΗΡ.

Εξοπλίζει τους συλλέκτες PV & ΜV καθώς 
και όλους τους δονητικούς βραχίονες. 
Προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη 
συγκομιδή ενήλικων ή παλαιών δέντρων 
ελιάς με διάμετρο κορμού από 20-45εκ. 
Μέγιστο άνοιγμα 62εκ. Συνιστώμενη 
ιπποδύναμη τρακτέρ 110ΗΡ.

Εξοπλίζει τους συλλέκτες PV & MV καθώς και 
όλους τους  δονητικούς βραχίονες. Προορίζεται 
για επαγγελματική συγκομιδή ενήλικων και 
παλαιών δέντρων ελιάς με διάμετρο κορμού 
από 30-65εκ. Με χρήση τραπεζοειδών τάκων 
από 15εκ. διάμετρο κορμού. Μέγιστο άνοιγμα 
75εκ. Συνιστώμενη ιπποδύναμη τρακτέρ 120ΗΡ

Εξοπλίζει τους συλλέκτες PV & MV, καθώς και 
όλους τους δονητικούς βραχίονες. Προορίζεται 
για συγκομιδή νεαρών και ενήλικων 
δέντρων ελιάς με διάμετρο κορμού από 15-
30εκ. Μέγιστο άνοιγμα 63εκ. Συνιστώμενη 
ιπποδύναμη τρακτέρ 100ΗΡ.

Εξοπλίζει όλους τους συλλέκτες και είναι 
ικανός να συγκομίσει κορμούς δέντρων 
ξηρών καρπών κάθε μεγέθους και  νεόφυτες 
ή νεαρές ελιές με διάμετρο κορμού από 
5-25εκ. Μέγιστο άνοιγμα 55εκ. Συνιστώμενη 
ιπποδύναμη τρακτέρ 100HP.

Εξοπλίζει τους συλλέκτες Μ6 και προορίζεται 
αποκλειστικά για δόνηση κορμών δέντρων 
ξηρών καρπών, νεόφυτων ή νεαρών με 
διάμετρο από 10-30 εκ. Μέγιστο άνοιγμα 51εκ. 
Συνιστώμενη ιπποδύναμη τρακτέρ 90ΗΡ. 

Η εταιρεία ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ από το 1999 
είναι η πρώτη στην Ελλάδα που εισήγαγε 
συλλέκτες δέντρων με δονητή κορμού.

Η πρόβλεψη ότι σύντομα τα πολύ ακριβά 
εργατικά χέρια, σε αντίθεση με το σχεδόν 
μηδαμινό κόστος συγκομιδής των 
ανταγωνιστικών κρατών (Ισπανία, Ιταλία) 
θα έβγαζε τον Έλληνα παραγωγό εκτός 
αγορών, μας οδήγησε στη συνεργασία 
με την TOPAVI, τον μεγαλύτερο οίκο 
κατασκευής συλλεκτών στο κόσμο 
και  πρωτοπόρο στη κατασκευή ομπρέλας.

Η εταιρεία TOPAVI πριν από 30 χρόνια 
συνέλαβε την ιδέα της εφαρμογής ομπρέλας 
σε δονητή κορμού και έκτοτε συνεργάζεται 
με το υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας με 
σκοπό την εξέλιξη των μηχανημάτων της. Με 
τα μηχανήματα της κατάφερε να κατεβάσει το 
κόστος συγκομιδής του ελαιολάδου κάτω από 
τα 5 λεπτά ανά λίτρο, τη στιγμή που στη χώρα 
μας το κόστος αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις 
ξεπερνάει το 1 ευρώ.

Η TOPAVI είναι η μόνη εταιρεία παγκόσμιως 
που ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή 
συλλεκτών καρπών και η μόνη εταιρεία με τόσο 
μεγάλο πλήθος δονητών στη γκάμα της.

Αυτή η γκάμα της δίνει τη δυνατότητα να έχει 
αποτέλεσμα πτώσης καρπού, που ξεπερνάει το 
95% με δόνηση κορμού οποιουδήποτε δέντρου. 
Εκτός αυτών, κατέχει το 50% της παγκόσμιας 
αγοράς στα μηχανήματα συγκομιδής ξηρών 
καρπών, είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 
συλλεκτών ελιάς στην Ισπανία και πρωτοπόρος 
στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Τελευταίο 
της επίτευγμα ο συλλέκτης δεντροκομικών 
τρακτέρ MV.

ΔΟΝΗΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ



• Περιλαμβάνουν αποφλοιωτή αμυγδάλων. 

• Αναρτώμενοι στα υδραυλικά του τρακτέρ.

• Προορίζονται για ημιδεντροκομικά τρακτέρ 

• Με υδραυλικό σύστημα ροής για τον δονητή Μ6.

• Και με Load Sensing για τους δονητές 

   Μ6 Ηyd 2010, Tenaza & Tijera.

• Αναρτώμενοι σε κουβά τρακτέρ. 

• Προορίζονται για στάνταρ τρακτέρ. 

• Με υδραυλικό σύστημα ροής (PV) 

   ή Load Sensing (PVM). 

• Εξοπλίζονται με τους δονητές Tenaza Al & Tenaza 

   M.A., Tijera, Master, Reforzado και Profesional. 

• Σε 2 εκδόσεις. Με μόνιμη σύνδεση και 

   με αποσύνδεση του δονητή από τον συλλέκτη.

• Αναρτώμενοι στα 3 σημεία στάνταρ τρακτέρ 

   ή συρόμενοι για δεντροκομικά τρακτέρ. 

• Στη περίπτωση συγκομιδής αμυγδάλου,  

  περιλαμβάνουν αποφλοιωτές. 

• Με υδραυλικό σύστημα Load Sensing. 

• Εξοπλίζονται με τους δονητές Tenaza Al 

  & Tenaza M.A., Tijera, Master, Reforzado 

   και Profesional. 

• Σε 2 εκδόσεις. Με μόνιμη σύνδεση και 

   με αποσύνδεση του δονητή από τον συλλέκτη.

Συλλέξτε και αποφλοιώστε δύο 
δέντρα αμυγδαλιάς ή άλλων ξηρών 
καρπών σε ένα μόλις λεπτό.

Δονητικοί συλλέκτες 
κορμού ξηρών καρπών 
Μ6 

Δονητικοί συλλέκτες 
ελιάς PV &  PVM

Δονητικοί συλλέκτες 
κορμού δεντροκομικών 
τρακτέρ ΜV

Συλλέξτε ακόμη και αιωνόβια 
δέντρα με διάμετρο κορμού 
πάνω από 50εκ.

Τώρα η συγκομιδή καρπών 
μπορεί να γίνει και από 
δεντροκομικό τρακτέρ.
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