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UMA GERAÇÃO
QUE FARÁ HISTÓRIA



MAYA ao longo do seu percurso tem tido como premissa fundamental a troca de 
informações com os utilizadores, adicionado a uma constante preocupação com a 
adaptação dos seus produtos às diversas condições de trabalho.

A especialização no fabrico de frentes de milho e girassol e o aperfeiçoamento do 
serviço pós-venda são outros dos seus objetivos, obtendo como resultado um 
aumento constante de clientes que confiam na nossa marca e nos nossos produtos.

Por que motivo os agricultores
escolhem as nossas frentes?



ESPECIALISTAS 
NO FABRICO DE
FRENTES DE MILHO
E GIRASSOL

Os nossos agricultores afirmam:
"é rígido, fiável e de fácil manutenção"



Frente para o milho

Sistema de
flexão hidráulica

Disponível em versões rebatíveis
de 6 a 16 linhas e em versão
rígida 18 linhas

Manutenção mínima: simplicidade de design. 
Frente isenta de complexos sistemas e fácil de 
intervir com ferramentas padrão.

Configurável e versátil
Capô central de plástico. Melhor deslizamento 
da planta até ao interior. Melhora a absorção do 
impacto da espiga com o capô.

Leve

Distância entre linhas de 50 a 100 cm
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Resistente e fiável

Cortador amovível

Segurança

Funcionamento ótimo: máquina resistente e 
fiável, com uma alta capacidade de colheita 
realizando uma excelente qualidade de corte 
em todas as condições.

Garante um corte total que evita 
um posterior trabalho de corte 
com o trator.

Dispositivos de segurança sobre cada linha 
e sobre a transmissão helicoidal, que 
evitam a rotura dos grupos perante 
sobrecargas acidentais.

Rolos de lâminas
Cada rolo é formado por lâmina de aço 
especial com revestimento de carbono de 
tungsténio no gume.

Capacidade de colher a altas velocidades o 
milho mais alto. Capacidade de colher com 
erva densa.



Frente para o girassol

Disponível em versões rebatíveis
de 6 a 16 linhas e na versão
rígida até 18 linhas

Segurança
Dispositivos de segurança sobre cada linha que 
evitam a rotura dos grupos perante sobrecargas 
acidentais.

Sistema de correntes

Composto por correntes especialmente concebidas 
para a colheita do girassol com linguetas de borracha 
que vedam completamente o canal de entrada da 
planta para evitar ao máximo a perda do grão. Capôs leves

Capôs de plástico com fechos
que evitam ao máximo a perda do grão.

Distância entre linhas de 50 a 100 cm
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Módulo coletor
Em função das condições de colheita e necessidade do 
cliente será instalado um sistema de corte ou outro.

Grande capacidade de adaptação a
todas as marcas de ceifeiras-debulhadoras



ACESSÓRIOS

Facilita a colheita do milho 
deitado em cada extremo 
da frente através de um 
mecanismo helicoidal.

Facilita a colheita do milho 
deitado em cada extremo 
da frente através de um 
mecanismo de corrente.

Facilita a colheita do milho 
deitado em cada capô 
central da frente através 
de um mecanismo de 
corrente superior.

Sensores que regulam a 
altura da frente em função 
do terreno.

Melhora de modo 
substancial a durabilidade 
dos pneus da máquina.

Permite regular 
hidraulicamente e de 
maneira gradual a largura 
das placas de acordo com 
o diâmetro da maçaroca.

Ajuda lateral com 
parafuso helicoidal

Ajuda lateral
com corrente

Capô de
ajuda central

Sistema de
controlo de altura

Patins
tomba-caules

Sistema de
regulação de placas



O SERVIÇO
PÓS-VENDA TORNA-NOS
DIFERENTES:

3Años Years

G
ARANTÍA

SUBSTITUIÇÕES
GARANTIDAS
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Porque devo escolher a Maya?

Pela baixa manutenção demostrada.
Pela inovação e evolução constante dos nossos produtos.
Pela simplicidade para um melhor funcionamento.
Pela nossa garantia sem limite de horas ou hectares.
Pelo serviço pós-venda qualificado.



AS NOSSAS FRENTES
MELHORAM O RENDIMENTO
EM CADA CAMPANHA

Afirmam os agricultores


