Noves tendències en la
maquinària: la bateria
Jornada de camp
SANTA COLOMA DE FARNERS, 21 de novembre
de 2018

Presentació
Cada cop són més les empreses de
jardineria i ajuntaments que es
decanten per fer el manteniment dels
jardins amb màquines de bateria.
A l’hora de decidir quina comprem
sorgeixen molts dubtes ja que són
moltes les firmes que tenen la seva
gamma amb bateria.
En aquesta jornada volem explicar-vos
el perquè de màquines en bateria, així
com les principals marques existents
al mercat i centrar-nos en les
principals diferències entre marques.
Quina és millor? Repassarem la
gamma
sencera
de
diferents
fabricants i concretarem més en les
màquines més utilitzades en la
jardineria.
A la vegada també disposarem de
màquines de diferents marques per
poder-les veure i poder-les provar.
També repassarem les últimes
novetats d’aquest any.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Marc Serra Taberner, tècnic d’Agrícola Tordera.
9.20 h Noves tendències en la maquinària. Part 1

Evolució de la maquinària de jardineria i forestal.

Màquines amb bateria.

Principals marques.

Comparativa general entre marques.

Comparativa d’acumuladors.

Comparativa concreta entre desbrossadora, bufador, tallatanques, tallagespa i motosserra.
10.15 h Pausa
10.45 h Noves tendències en la maquinària. Part 2

Explicacions i demos dels diferents models de màquines.

Pràctiques de maneig de les màquines.
13.15 h Conclusions
13.30 h Fi de la Jornada
Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Marc Serra Taberner, tècnic d’
Agrícola Tordera.

Lloc de realització
Casa Xifra s/n
Escola Agrària Forestal
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del coordinador de la
jornada Sr. Pere Pau Albo (A/e: palbo@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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