
A AGRICEF foi fundada em 2005 com um desa�o: desenvolver 
soluções para potencializar a produção agrícola de pequenos, 
médios e grandes produtores rurais, dos mais diversos 
segmentos.

Contando com tecnologia de ponta, expertise adquirida e 
sempre atenta à demanda de um exigente mercado, a 
empresa passou também a criar e produzir novos produtos.

A AGRICEF atua principalmente em três mercados: 
sucroalcooleiro, �orestal e estações experimentais.

TRANSPLANTADORA 
MPB COMPACTA
TRANSPLANTADORA 
MPB COMPACTA
E�ciência no seu plantio!

agricef@agricef.com.br

+55 (19) 3307-4912

Av. Dr. Roberto Moreira, 4500 CLIP, Lote 5 Quadra B, 
Paulínia - SP,  CEP: 13148-150

Seja para otimizar um processo existente, ou criar novas 
soluções, não deixe de consultar a Agricef!

Conheça a Agricef 

www.agricef.com.br/www.youtube.com/
watch?v=SV6_lX7Y8-k

@agricef(19) 99738-3684 

• Avaliação de máquinas e equipamentos agrícolas.
• Experimentação agrícola.
•Gerenciamento e execuções de atividades agrícolas.
• Projetos de automação.
•Projetos de máquinas e equipamentos.
• Produção e avaliação de protótipos.
•Consultoria para otimização de processos de plantio e 
colheita de cana-de-açúcar.



De 1,5  a 3 hectares por turno.
RENDIMENTO OPERACIONAL: 

De 50 a 70 centímetros.
ESPAÇAMENTO ENTRE MUDAS:

PROFUNDIDADE:
Plantio profundo das mudas (5 a 10 
centímetros de solo cobrindo o substrato). 

A partir de 70 cv.
TRATORES COMPATÍVEIS:         

SEGURANÇA:
Botão de emergência (sinalizador sonoro) 
e carenagens de proteção das partes 
móveis.

VENDA
Por meio de diversas con�gurações operacionais, a TRANSPLANTADO-
RA MPB COMPACTA da Agricef torna-se um implemento versátil que 
atende diversas demandas do mercado. 
A grande aceitação do produto é comprovada pela preferência de
escolha de clientes como: Raízen, Bunge, Alta Mogiana, Ester, Nova 
América, Iracema (São Martinho), Agroterenas e muitos outros.

• Assistência técnica garantida.
• Peças de reposição em estoque.
• Entrega técnica do equipamento.

SERVIÇOS
Oferecemos várias opções de serviços de acordo com suas 
necessidades:

• Locação da transplantadora Agricef
• Acompanhamento da operação de plantio por técnico 
especializado*
• Mão de obra para o plantio
• Locação de conjunto: trator + transplantadora
• Irrigação das mudas plantadas
*O técnico especializado acompanha o plantio do inicio ao �m, garantindo a 

melhor performance da máquina, com orientações técnicas e elaboração relatórios 
diários de rendimento e ocorrência.

Desenvolvida para atender especialmente as 
demandas do setor, a TRANSPLANTADORA MPB 
COMPACTA  da Agricef é um implemento robus-

to que garante o espaçamento e a profundi-
dade ideal de plantio, reduzindo a perdas e 

falhas.

SOBRE

comercial@agricef.com.br
ENTRE EM CONTATO E FAÇA JÁ O SEU ORÇAMENTO


