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“Desenvolvimento do Setoragrícola"

 Consultoria de agricultura
 CulturaCiência, ciência do solo
 Laboratórios de pesquisa e teste de
alimentos
 Laboratórios de cultura de tecidos
 Sementes, fertilizantes, pesticidas
 Verde casa / casa de poli
 Transferência de tecnologia









Trator e Implementos
Agriculture Machines & Tools
Máquinas de processamentoagro-alimentar
Equipamentos de irrigação
Bombas de água solar
Motores a diesel, geradores
Formação, Manutenção&Peças

Quemsomos
Nossamissão
Para fornecersoluçõeseficazes e econômicas para a realização de projectos de sonho dos
paísesemdesenvolvimento.
Nossavisão
Para
se
tornaraescolhaprimeira
clientesglobalmenteoferecendodesempenhoinigualávelnaestrutura
preçosmaiscompetitiva.

de
de

QUEM SOMOS
Em PENTASHIVA INFRAVENTURES (P) Ltd., nósfornecemos o conjunto completo de serviços
do conceito de comissionamento que inclui design de serviços de engenharia.PENTASHIVA
INFRAVENTURES (P) Ltd. é um do alto renomeengenharia, Procurement & (EPC) construtora
da Índiaterpresençanamaioria dos países da América Latina e Caribe, OrienteMédio e África.
Juntamente com nossoscolaboradores e parceiros, Nósoferecemosabrangentesprojetos EPC
Turnkey base nosseguintessetores e fornecer techno - consultoriaeconômica. Nossasraivas
do escopo do conceitobásico para treinamento&comissionamento final. Comprometemonostambémfornecimento de equipamentos e contratos de operação-cum-manutenção de
plantasnovas&execução.
SECTORES DE NOSSO INTERESSE:
Infraestrutura

Açúcar

Transportes

Energia e potência

Água

Formação

Cimento

Processamento de
alimentos

Educação

Cuidados de saúde
Solar

Desenvolvimento de
habilidades

Fertilizantes

O & M das plantas do

Agricultura

Informação e tecnologia de comunicação - transmissão TV e rádio
Somosumaequipepremiadomotivada de profissionaisapoiados por recebeo de honra. Nossohistórico
no fornecimento de projetos e serviçosexcepcionaisemumamaneiraoportunanafixação do preço do
competidor é incomparável. Nóstemos a capacidade, executar, executar e resolver
problemasadotando conjuntos de técnicasúnicasnosseparados.
Somosassociados com top-notch empresas com histórico de sucesso, experiência e décadas de
experiênciaemacimareferidasáreas de negóciosnaÍndia e no exterior. Elescompletaram com
sucessoinúmerosprojetos com alto nível de satisfação do cliente. Nóstemosuma extensa lista de
clientes
e
podefornecerreferênciasmediantepedido
para
projetos.
Nósajudamososclientesaobterfinanciamento a taxascompetitivas no máximo.

Nossoperfilagrícola
Gostaríamos de nosapresentarcomoequipe de peritos de váriasfaculdades no sector
agrícola, com especializaçãoemhidrologia de encostalavoura-pecuária, Hill, conservação de
água e desenvolvimento de baciashidrográficas, irrigação, ciência do solo, Crop Science
(amplagama de levantar de culturas), sementes, horticultura, aquacultura, gestãoagrícola,
utilização de Agri mecanização, veterinária e Zootecnia, terra, Agroflorestal, gestão dos
recursosnaturais, chuvaalimentouagricultura, Slash e queimaduraagricultura, TIC etc.
O clima da Índiaabrangeumaamplagama de condiçõesclimáticasemgrandeescalageográfica e
variado de solos e topografia. Portanto, nossoclima de experiências do sector de
agriculturacondiçõesprevalecentes a maioria dos paísesnaagriculturamundial. Índiaacolhe
seis principaissubtiposclimáticos, que variam do deserto no oeste, a tundra alpina e geleiras
no norte, úmido das regiõestropicais, apoiando as florestastropicais no sudoeste e
osterritóriosinsulares. Muitasregiõestêmmicroclimastotalmentediferentes. Além de distinta
India temquatroestaçõesdistintas: inverno (Janeiro e fevereiro), verão (março a maio),
monção (chuvosa) (junho a setembro) e um períodopós-monção (outubro a dezembro).
Apraz-me mencionarabaixoalguns dos pontos fortes de nossosespecialistasemagricultura:
1. Cada um de nóstêmumamédia de 30 a 35years neste campo de experiência
2. Ser cientista, temosfeito um trabalho de extensa investigaçãonestesdomínios e
desenvolveuváriastecnologias.
Muitas
dessas
tecnologias
por
nósdesenvolvidossãoemusocomercialhoje
3. Nóstemosmãonaexperiêncianaagricultura
(naverdadetrabalhou
com
agricultoresnoscampos de agricultura)
4. Nóstemosprojetado&realizouváriosseminários de formação para agricultores /
fazendeiros e indústrias.
5. Iniciados&implementadováriosprogramasinovadores para beneficiam-se dos
agricultores. Um talprogramaimplementadofoi: "Universidade à porta do fazendeiro
e tecnologiaemsuas fazendas" e laboratório de programa de terra emtodo o país.
6. Estabelecida a agriculturauniversidades, institutos de pesquisa, institutos de
formação para o benefício dos agricultores
7. Lançouaaprendizagemprogramas no vegetal &frutaprocessamentotecnologias e
suaaplicaçãoatravés do modelo PPP
8. Introduziuvárias novo nutracêuticos para redução de estresse e
imunomodulaçãoempeixes
9. Programas de formação para mulheresusandotecnologiasbásicas para autosustento,
taiscomomoagem de mandioca e farinha de batata doce e amido, pãofactura,
factura de suco de fruta, etc.
10. Agrometserviçoconsultivo para benefício dos agricultores
11. Nósprojetamosváriaspolíticas para o governo da Índia, que estãoemexecuçãohoje.
12. Experiênciadurantedécadascomodiretores, vice-reitores, etc.
13. Por qualificaçãotodosdetemosgraus de doutoramento e pós-graduação de
instituiçõesnacionais premier como IIT, IIM naÍndia e no exterior.

14. Nóstemospublicadocentenas de artigos de pesquisaemváriasrevistasinternacionais
de renome&escreveuvárioslivrossobreaagricultura.
15. A maioria de nósforamnomeadapelogoverno da Índia / International corpos para
participaçãoemdiferentesprogramasemtodo o mundo.
Nóspodemosprojetar um semináriocurto para educar o seupovodurante o qual
tambémpodemosterinteração com osagricultoreslocais para entendersua real necessidade.
Nessesentido, tambémpodemostreinarosagricultores para aumentaraeficiência e a saída.
Desejamoscompartilharnossasdécadas de experiência e conhecimento com o
povoAfricanoparticularmenteseu e deseja se tornarparceiro do seucrescimento se
oportunidadenos é dada para visitá-lo e explicar o escopo, potencial e benefícios.

ESPECIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
1. TRATOR

(Representante de fotografia)

Especificação para o trator de 75 HP:
Categoria de HP
Dirigir
Não. de cilindros
Tipo do motor
Sistema de arrefecimento
Tipo de direção
Tipo de embreagem
Tipo de transmissão
Freio principal
Tipo hidráulico
Tipo de PTO
Tipo de barra de acoplamento
Instrumentoselétricos

75 HP
4 rodas, tração de 2 / 4 a movimentação da roda
04
4 tempos, motor diesel de injeçãodireta, aspiração Natural
Água de refrigeração
Direçãomecânica (padrão) / poder de direção (opcional)
Duplaplacaseca
Engranzamentoconstante
Óleo de freioimerso / molhar o disco
Alavanca 2, posiçãoautomática&projecto com controle de mistura
Velocidadeúnica
Balançando
Bateria 12V, 96/110 Ah

Implements recomendados
Cultivador
Harrow
12 x 12
Plough MB
Arado de disco
Reboque de eixo simples (toneladas) 7.5
Reboque de eixoduplo (toneladas)
Rotavator (pés)
Pudla

15 Tynes
Fundo de quatro
Fundo de quatro
8.5
8'
Roda de gaiola Half/Full

Especificação para o trator de 60 HP:
Categoria de HP
Dirigir
Não. de cilindros
Tipo do motor
Sistema de arrefecimento
Tipo de direção
Tipo de embreagem
Tipo de transmissão

60HP
4 Wheeled, 2 Wheel Drive/ 4 Wheel drive
03/04
4 tempos, motor diesel de injeçãodireta, aspiração Natural
Água de refrigeração
Direçãomecânica (padrão) / poder de direção (opcional)
Single / Dual placaseca
Engranzamentoconstante

Freio principal
Tipo hidráulico
Tipo de PTO
 Drawbar Type
Instrumentoselétricos

Óleoimersofreio a disco
2 Lever, Automatic Position & Draft With Mix Control
Velocidadeúnica
Balançando
Bateria 12V, 88 Ah

Implements recomendados
Cultivador
13 Tynes
Harrow
9 x 9/10 x 10
Plough MB
Parte inferior três
Arado de disco
Parte inferior três
Reboque de eixo simples (toneladas)
6.5
Reboque de eixoduplo (toneladas)
7.5
Rotavator (pés)
7'
Pudla
Meia / rodagaiolacheia
Especificação para o trator 35 HP:













Categoria de HP
Dirigir
Não. de cilindros
Tipo do motor
Sistema de arrefecimento
Tipo de direção
Tipo de embreagem
Tipo de transmissão
Freio principal
Tipo de PTO
Tipo de barra de acoplamento
Instrumentoselétricos

35 HP
4 rodada, 2 rodas de carro
03
4 tempos, motor diesel de injeçãodireta, aspiração Natural
Água de refrigeração
Direçãomecânica
Single/Duplo seco
Engranzamentoconstante
Freio a disco seco
Velocidadeúnica
Balançando
Bateria 12V, 70-75 Ah

Implements recomendados
Cultivador
9 Tynes
 Harrow
7x7
Plough MB
Fundo único
Arado de disco
Fundo único
Reboque de eixo simples (toneladas)
4
Reboque de eixoduplo (toneladas)
5
Rotavator (pés)
4'
Pudla
Meia / rodagaiolacheia

2. MOULDBOARDPLOUGH

(Representante de fotografia)

Moldeplacaarado
é
a
maisimportanteguilhotina
para
o
tillage
preliminaremáreasirrigadasoupesadachuvaondecrescemmuito as ervasdaninhas. Aobjeção
para lavoura com umaplaca do molde é completamente inverter o solo, up-raiztodas as
ervasdaninhas, resíduos de lixo e colheita e enterrá-los sob o solo.
A forma do molde Board é tal que estes cortados Baixos no solo e invertido para o
ladodireitocompletamenteenterrando o crescimentoindesejado, que é
posteriormentetransformadoemestrumeapós a decomposição.
Especificação:
Compatibilidade de trator
Número do sulco
Profundidade
Largura de trabalho

30 – 50 HP
1/2
20cm
50cm

45 – 65 HP
2/3
22 cm
70 cm

60 Plus HP
3/4
25 cm
90 cm

3. DISCOFLU

(Representante de fotografia)

O principal objetivo da lavoura é entregar-se acamada superior do solo, trazendonutrientes
frescos para a superfície, enquantoaenterrar as ervasdaninhas e restos de
culturasanteriores, permitindo-lhes a quebrar. Tambémareja o solo e permite-lheprender a
umidademelhor.
Especificação de:
MODELS

KMTDP-002

KMTDP-003

Não. De fundos

2

3

Serviços extra
Quadro

pesados
Estrutura tubular

Montado

3 Ponto de ligação

Estrutura Tubular extra
pesados

3 Ponto de ligação

Discos

660 mm

660 mm

Disco de Colter

500 mm

500 mm

Espaçamento de disco

550 mm

550 mm

200-300 mm

200-300 mm

Largura de trabalho

450-550 mm

825-925 mm

Rolamentos

Toque ospapéis

Toque ospapéis

Trator HP necessário

60 H.P.

75 H.P.

Profundidade de
trabalho

4. SUBSOLADORES

(Fotografia representativa)

O soiler sub é uma ferramenta de plantiodireto que irámelhorar o crescimentoemtodas as
culturasonde a compactação dos solos é um problema. O projetofornece profundo preparo
do solo, afrouxamento do solo mais profundo do que um rebentoouarado é capaz de
atingir. Bemsucedidasubsolagemafrouxa e quebra de camadas de solo compacto,
criandomuitasrachaduras e fissuras, permitindo, assim, as raízesdesenvolvem-se
maislivremente e água para mover para baixomaisrapidamente.

5. DISCHARROW

(Fotografia drepresentante)

Grade de disco é projetado para resíduos de culturaspesados, solos duros e restolho,
renovação de pastagens e quaisquerexigências de preparo do solo profundo.

6. LANDLEVELLERS / RASPADORES

(Representante de fotografia)

O nivelador é equipamento de fazenda que é usado para nivelar o terreno. O campo deve
ser nivelado para culturas e melhorrendimento.

7. CULTIVADOR

(Representante de fotografia)

Um cultivador é um implemento de fazenda para lavourasecundária, ouseja, agitar e
pulverizar o solo, antes do plantio (para ventilar o solo e prepararumacolheitadeira Lisa,
solta) ouapós a colheitajácomeçou crescendo (para matarervasdaninhas).
Molacarregadarebentossãoadequados para usoempedra e solo de raiz-obstruído. Quando
um tynegolpeia um objetoescondido, tambémfirmementefixado a ser movido, os outros
continuam a trabalharnaprofundidadecorreta. Rebentos de molacarregadapode ser
utilizados para o afrouxamento e ventilar o solo a umaprofundidade de novepolegadas,
camas de sementes a prepararrapidamente e economicamente.

8. ROTARYTILLER / ROTAVATOR
Enxadarotativa é projetada para atendertodo o tipo de solo para preparação de camas de
sementesbem para as colheitas de raiz, pomares, culturasforrageiras e cultivos etc.
apenasem um oudois passes. Melhora a fertilidade do solo, misturandoosresíduos de
culturascomo arroz, algodão, cana de açúcar e trigo etc. Elepode ser aplicadoem solo seco e
molhado e pode ser usado para pudlar.

(Fotografia representativa)
O Cultivador Rotativo (Rotavator) é melhor do que os equipamentos de lavoura
convencionais porque economiza tempo, combustível, compactação do solo e desgaste do
trator, uma vez que realiza melhor pulverização em menor tempo. Deixa o solo trabalhado
perfeitamente nivelado. Restos e resíduos da colheita anterior são cortados em pedaços e
completamente misturados no solo para formar adubo orgânico. Não há necessidade de
múltiplas operações de cultivador, grade de disco e prancha. A poça em campos molhados é
feita de forma suave, rápida e eficiente. Os rolamentos vedados impedem a entrada de
umidade / lama, resultando em maior proteção do rolamento.

9. RIDGER

(Fotografia representativa)
É um implemento que corta e gira o solo em duas direções opostas simultaneamente para a
formação de cristas. Ele também é usado para operação de aterramento.

10. RODA DE GAIOLA

(Fotografia representativa)
Roda gaiola é anexada às rodas
traseiras do trator para a poça
do solo e prepará-lo para a
plantação de mudas de arroz.
o gaiola roda é usado para o efeito pudlar
junta-se ao trator e trabalha adequadamente no campo

11. PADDY TRANSPLANTER

(Fotografia representativa)
Um transplanter de arroz é uma máquina especializada adequada para transplantar mudas de
arroz para o arrozal.
Um transplantador de arroz comum compreende:



Uma bandeja de mudas, como um telhado de galpão, sobre o qual o viveiro de arroz
tipo tapete é colocado;
Um deslocador de bandeja de mudas que desloca a bandeja de mudas como uma
carruagem de máquinas de escrever; e

• Garfos recolhedores plurais que pegam uma muda do viveiro tipo mat na bandeja de mudas
e colocam a muda na terra, como se a muda fosse levada entre dedos humanos.
O transplante de máquinas usando transplantadores de arroz requer consideravelmente menos
tempo e trabalho do que o transplante manual. Aumenta a área aproximada que uma pessoa
pode plantar de 700 a 10.000 metros quadrados por dia.

Specification:






Potência nominal
Linha número
Espaçamento entre Linhas
Distância entre a Colina

 Velocidade de plantio
 Capacidade

2.9 Kw
8
238mm
140 ~ 170 (Padrão)
0.44 ~ 0.54 mt / segundo
0.13-0.20 Ha / hr

12. TRAILER DE DUAS RODAS

(Fotografia representativa)
Trailers de tombamento são utilizados para transportar resíduos agrícolas ou ervas daninhas
de um lugar para outro e têm flexibilidade de descarga de mercadorias e materiais
simplesmente inclinando-os; economiza custos operacionais.
Especificação:
Capacidade (2 eixo único da roda)
Tamanho (pés) de fora

Chassi Principal (mm) M.S. Canal
Derrubada Chassis (mm) M.S. Canal

13. BOMBA DE MOTOR DIESEL MOTOR

3 Ton

5 Ton

10 Ton

8’x 6’x 1.5’

10’ X 6’ X 1.75’

12’ X 6’X 2’

150 X 75

150 X 75

150 X 75

100 X 50

125 X 65

125 X 65

(Fotografia representativa)
A bomba do motor a diesel é usada para elevar a água para fins de irrigação ou suprimento
em operações de campo. A bomba e o motor a diesel são acoplados para atender às
necessidades de energia e bombeamento da irrigação de culturas.

14. PULVERIZADOR

(Fotografia representative)
Especificação:
 Tanque moldado a sopro com capacidade de 16 litros de Polietileno de Alta
Densidade
 Base de tanque de plástico resistente à corrosão
 Operação direita / canhoto facilmente ajustável
 Orifício de
no ângulo
derrames

15.COMBINE

enchimento maior
inclinado para evitar

HARVESTER

(Fotografia representative)
A colheitadeira, ou simplesmente combinar, é uma máquina que colhe culturas de grãos. Ele
combina em um único processo de operação que anteriormente exigia três operações
separadas: colheita, encadernação e debulha.

Especificação:
BHP máx.

71-76HP / 91-110 HP

Nº de cilindros
Refrigeração a Água
Ajuste de velocidade
Altura de ajuste
Sistema

4/6
do Sistema de Resfriamento
do tipo bobina
de altura
de Direção Hidráulico

Capacidade de trabalho Paddy

0.8-1.2 Hectare / hr

16. Tanque de água

(Fotografia representative)

O tanque de água vem em diferentes capacidades e está ligado a qualquer trator.

17. CARRINHO DE MÃO

(Fotografia representative)
Carrinho de mão é usado para transportar materiais facilmente sem muito esforço.

18. MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

(Fotografia representative)

Realizamos a manutenção de todos os tipos de tratores, implementos, máquinas e
equipamentos. Nós também fornecemos peças de reposição genuínas de todas as máquinas
agrícolas e equipamentos. Nós podemos treinar seu técnico para reparar esses equipamentos.

19. ESTUFA

20. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

21. IRRIGAÇÃO

Sistema de irrigação por gotejamento

Sistema de Irrigação por Aspersão

22. AGRO PROCESSAMENTO

Processamento de frutas e tomate Processamento de safra Processamento de cajus

Fabricação de Óleo de Amendoim

Planta de moinho de arroz

Fabricação de Snacks

Processamento de Café

Milho / Moinho de Farinha de Trigo

23. ROCESSAMENTO DE LÁCTEOS P

Salas de ordenha

Estação de Tratamento de Água

UHT Milk Plants

Fabricação de ração para gado

UHT Milk Plants

24 ARMAZENAMENTO, AGRO LABORATÓRIO E OFICINA

Laboratório Agrícola

Oficina Móvel

Contate-Nos
Entre em contato conosco
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