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Ταχύτητα και οικονομία υπόσχονται τα εκμη-
χανισμένα συστήματα συλλογής του ελαιοκάρ-
που που έχουν κάνει την εμφάνισή τουςτα τε-
λευταία χρόνια. Πρωτεργάτης σε αυτές τις εξε-
λίξεις είναι η ισπανική Topavi, ένας από τους 
μεγαλύτερους και παλιότερους  κατασκευαστές 
μηχανημάτων ολοκληρωμένης συγκομιδής 
ελιάς στον κόσμο, αντιπρόσωπος της οποίας 
στην Ελλάδα είναι η εταιρεία 
Πρόοδος Γ.Καλλιμάνης ΑΕΒΕΕ.
Εδώ και 20 χρόνια,η Topavi με τη βοήθεια του 
Ινστιτούτου Γεωργικής Τεχνολογίας της Ισπα-
νίας, αναπτύσσει τεχνολογίες που δίνουν λύ-
σεις σε χιλιάδες καλλιεργητές ελιάς στο κό-
σμο.  Σύνθημα της εταιρείας είναι «Εκεί που η 
εξέλιξη είναι ζωή». Και η εξέλιξη έφτασε σε 
σημείο τέτοιο ώστε τα μηχανήματα της Topavi 
να συλλέγουν πάνω από 1 τόνο ελιές την  
ώρα, συγκομίζοντας περισσότερο από το 90% 
του καρπού από ένα μόνο άτομο, σε λιγότερο 
από ένα λεπτό. 
Για να το επιτύχει αυτό η Topavi προσπαθεί να 
βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστα από τον 

ανταγωνισμό. Τη στιγμή που πολλοί κατα-
σκευαστές προσφέρουν έναν συλλέκτη, εφο-
διασμένο με έναν μόνο δονητή προτρέποντας 
τον καλλιεργητή να δονήσει τα δέντρα του 
δύο και τρεις φορές, η Topavi προσφέρει στην 
αγορά πέντε διαφορετικούς δονητές. 
Η δυνατότητα συγκομιδής τουλάχιστον 10 τό-
νων στο οχτάωρο επιτυγχάνεται χάρη στους 5 
παρακάτω δονητές.
*Tenaza DR ALL. Κατασκευασμένος για να 
συγκομίζει αρδευόμενα ή νεαρά δέντρα ηλικί-
ας 4 μέχρι 25 ετών περίπου με διάμετρο κορ-
μού από 5 έως 25 εκ. Ελαφρύς, ταχύτατος δο-
νητής  χαμηλής συχνότητας  με αλουμινένια 
μπράτσα, ρυθμιστή πίεσης της δαγκάνας και 
με 3 τύπους καουτσούκ για να αντιμετωπιστεί 
το φαινόμενο της αποφλοίωσης,  που στα νε-
αρά  δέντρα είναι ιδιαίτερα έντονο. Δόνηση 
διπλής κατεύθυνσης με αυτόματο φρένο.
*Tenaza DR M.AM.Διαθέτει τα ίδια χαρακτη-
ριστικά με τον Tenaza DR ALL. Μόνη διαφορά 
τα σιδερένια μπράτσα του που μετατοπίζονται 
ώστε να μπορεί να συγκομίσει μεγαλύτερα-
ενήλικα δέντρα με αραιή κόμη. Κατασκευάστη-
κε ως συνέχεια του προηγούμενου δονητή, 

ώστε ο καλλιεργητής   με ελάχιστο 
κόστος, να έχει έναν δονητή πο-
λύ πιο ισχυρό για μεγαλύτερα 
δέντρα. Δυνατότητα δό-

νησης δέντρων με διάμετρο κορμού 15 έως 35 
εκ.
Tijera DR.  Δονητής ενήλικων δέντρων με 
αραιή ή πυκνή κόμη, με διάμετρο κορμού από 
10 έως 40 εκ. Σε σχήμα ψαλιδιού, δονητής χα-
μηλής συχνότητας, διπλής περιστροφής με 
αυτόματο φρένο.         
REFORZADO. Ο ισχυρότερος και αποτελεσμα-
τικότερος δονητής στον κόσμο, σύμφωνα με 
την κατασκευάστρια εταιρεία. Αποκλειστικά και 
μόνο για μεγάλα  δέντρα, για δέντρα με πολύ 
πυκνή κόμη, ή για δέντρα με καρπό πολύ μι-
κρού βάρους (κορωνέικη).  Βρίσκει εφαρμο-
γή σε δέντρα με πάχος κορμού τουλάχιστον 
25εκ. και παραμένει το ίδιο αποτελεσματικός 
ακόμη και σε υπεραιωνόβια δέντρα με διάμε-
τρο κορμού έως 60 εκ. Δονητής υψηλής συ-
χνότητας, πολλαπλής κατεύθυνσης.  
PROFESSIONAL. Για τους επαγγελματίες. Δεν 
είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες αυτού του δονητή 
στην Ισπανία που δεν έχουν ούτε μια ρίζα 
ελιάς. Με άνοιγμα δαγκάνας 75 εκ. συγκομίζει 
ακόμα και δέντρα με διάμετρο κορμού 70εκ. 
Με τη χρήση τραπεζοειδών τάκων μπορεί να 
συλλέξει νεαρά δέντρα από 15 εκ. διάμετρο 
κορμού. Χαμηλής συχνότητας με διπλή κατεύ-
θυνση δόνησης και αυτόματο φρένο. Δυνατό-
τητα για τη συλλογή δέντρων από 15 έως 70 
εκ. διάμετρο κορμού.

Διαφορετικούς τύπους δονητών για κάθε τύπο ελιάς διαθέτει 
στην αγορά η εταιρεία Topavi.

Δοκιμή στο χωράφι
Επειδή μόνο η πράξη επιβεβαιώνει τα λό-
για, δοκιμές με τον συλλέκτη PV με δονη-
τή Tijera DR θα πραγματοποιηθούν στα μέ-
σα του Νοέμβρη. Το πρόγραμμα των δοκι-
μών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας Πρόοδος Γ.Καλλιμάνης ΑΕΒΕΕ 
www.kalimanis.com και στο www.
agronews.gr. 

Αλλάζουν τα δεδομένα της ελαιοκαλλιέργειας
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ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ PV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΟΝΗΤΗΣ TENAZA DR ALL. TENAZA DR 
M.AM.

TIJERA DR REFORZADO PROFESSIONAL 
DR

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΝΕΑΡΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ     (διαμ.κορμού) 5-25cm

ΕΝΗΛΙΚΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ (διαμ.κορμού) 15-35cm 10-40cm 15-25cm (επί-
πεδ..τάκοι)

15-25cm (επί-
πεδ.τάκοι)

ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΑ ΔΕΝΤΡΑ (διαμ.κορμού) 25-60cm (τρα-
πεζ..τάκοι)

25-70cm (τρα-
πεζ.τάκοι)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛ.ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛ.ΚΑΤΕΥΘΗΝ. ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΝΗΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΒΙΔΑΣ 55cm 55-65cm 54cm 62cm 75cm

ΥΨΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 55cm 55cm 65cm 50cm 52cm

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΚΕΡ

ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΤΑΝΤΑΡ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 70ΗΡ 70ΗΡ 80ΗΡ 90ΗΡ 120ΗΡ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ DT DT DT DT DT

ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΡΤΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 1000 1000 1000 1000 1000

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ IΣΧΥΟΣ PTO 750 750 750 750 750

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΟΝΗΤΗ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΔΟΥ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΔΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΝΑΙ

ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΝΑΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΔΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ PV 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 240cm σασί - 400cm 
ολικό με τα δίχτυα

ΠΛΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΔΙΧΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ 210cm

ΠΛΑΤΟΣ ΠΙΣΩ 198cm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΜΕ ΔΙΧΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ 62cm σασί - 208cm 
ολικό με τα δίχτυα 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΠΛΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 95cm

ΠΛΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 60cm

ΒΑΘΟΣ 88cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΧΤΥΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΧΤΥΑ 710cm 175cm

ΣΤΑΝΤΑΡ - 400 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ + 400 640cm 160cm

ΣΤΑΝΤΑΡ - 800 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ + 800 570cm 145cm

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ + 400 780cm 190cm

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ + 800 850cm 205cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΧΤΥΑ 730cm 155cm

ΣΤΑΝΤΑΡ -400 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ + 400 655cm 140cm

ΣΤΑΝΤΑΡ -800 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ + 800 580cm 125cm

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ + 400 805cm 170cm

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ + 800 880cm 185cm


