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FLEXIBEL EENVOUDIG AANPASBAAR

 Het bedrijf Cavalleretti Group is een 
dynamisch, hooggekwalificeerd en 
technologisch geavanceerd bedrijf. 
Dankzij onze apparatuur kennis en 
ervaring zijn wij in staat om de klant te 
voorzien van een complete en snelle 
service en het leveren van een perfecte 
schoffel-machine  voor het onkruidvrij 
houden van gewassen gezaaid met 
minimale ruimte tussen de rijen: 15cm.

 FLEXIBLE AND HIGHLY 
CUSTOMIZABLE PRODUCT Cavalleretti 
Group is a dynamic, highly qualified 
and technologically advan-ced 
company. Thanks to our equipment and 
experience we are able to provide the 
end customer a complete and fast 
service of assistance and customized 
product, for crops sown with minimum 
distance between rows: 15cm

Precision cultivators for processing row crops

TRACKER 
Koppelframe met 
sideshift en camera

TRACKER Driving 
system with 
camera

Basis element
Basic element

Snel en eenvoudig 
instelbaar
Quick hoes 
adjustment

Hydraulische 
drukinstelling
Uitheffen/Secties
Control Cylinder - 
Load Element

Dubbel vast frame  tot 314 cm.
Double fixed frame with width 
up to 314 cm

Hydraulically folding frame with width from 
378 to 624 cm and transport width of 250 cm

Hydraulisch opklapbaar frame met breedte van 378 tot 624 cm 
en een transportbreedte van 250 cm.



Precision cultivator for row crops with guide camera system inte-
grated in the machine to reduce the overall dimensions. 

Biotracker has been designed to be used in any situation and with 
a wide range of customization options. A single machine is able 
to meet the various needs of the farmer. Thanks to the robustness 
of the frame and the weeding elements, it can be used on any type 
of terrain. 

The Biotracker version is equipped with a guided camera mounted 
on a sturdy and compact frame to reduce overall dimensions. The 
camera is equipped with two lenses (stereoscopic view) for 3D 
filming of crops. The guide system reduces operator stress and 
increases work precision and speed, allowing an increase in pro-
duction. Available with fixed or hydraulically folding frame.

BIOSARCHIO

Cavalleretti Group onderscheidt zich door het ontwerp  
en fabricage van geavanceerde landbouwmachines die 
modern, gebruiksvriendelijk  en duurzaam voor het milieu zijn. 
Het team ontwikkelt machines met gepassioneerde drive en met 
een blik naar een gezonde toekomst voor de moderne en 
betrokken landbouwer
Precisie schoffelen tussen de rijen met een high-tech machine, 
gebouwd met gebruik van STRENX700 staal om gewicht te 
reduceren en  anti-slijtage materialen om de duurzaamheid te 
waarborgen
Bioweeder en Biotracker zijn ontworpen om te worden gebruikt 
in elke situatie door eenvoudige aanpassing en ombouw 
mogelijkheden.
Slechts één machine is in staat te werken in verschillende 
omstandigheden en gewassen.
 Dankzij de robuustheid van het frame en de gepatenteerde 
wiedrotors,  is de machine inzetbaar in alle situaties
.

Cavalleretti Group stands out for the design of sophisticated agri-
cultural equipment, capable of combining avant-garde, versatility 
and respect for the environment. Our patents, which can boast 
prestigious awards, represent an incessant and passionate impetus 
towards the future. 

Precision cultivator for processing row crops, a highly technologi-
cal machine, built with high-strength and anti-wear materials to 
decrease weight and increase durability. 

Biosarchio has been designed to be used in any situation and with 
a wide range of customization options. A single machine is able to 

meet the various needs of the farmer. Thanks to the robust-
ness of the frame and the weeding elements, it can be 

used on any type of terrain.

GEPATENTEERDE WIED ROTOREN 
WERKEN TUSSEN DE PLANT 
PATENTED INTER-ROW WHEELS FOR 
WORKING BETWEEN PLANTS

SCHOFFELMES WAAR GEEN PLANTEN 
AAN KUNNEN BLIJVEN AANHANGEN. 
ANTI-FLOODED HOES

Ø DIEPTEWIEL
300 FARMFLEX
SERIES RUBBER
WHEEL Ø 300

Het schoffel element
Het element is zo licht mogelijk ontworpen voor 
een  hoge stijfheid wat zorgt  voor maximale 
precisie in het veld.  Het element is eenvoudig 
aan te passen met meerdere opties.

De machine is voorzien van elektrostatische coating in 
twee lagen

WEEDING ELEMENT
weeding element was designed with reduced mechanical backlash and high 
rigidity for maximum precision in the field. Each element is highly customizable, 
to meet every need.

PARALLELLOGRAM VAN STRENX-700 STAAL MET 
BRONZEN BUSSEN OF RVS-LAGERS
 PARALLELOGRAM MOUNTED ON BRONZE BUSHINGS

 ADJUSTABLE LOAD WITH SPRING
INSTELBARE VEERDRUK

INSTELLING VAN WIED-
ROTOREN
 FAST ADJUSTMENT OF 
THE INTER-ROW WHEELS

BIOTRACKER
Precisie cultivator voor rijgewassen met behulp van  geleide 
camerasysteem geïntegreerd  in de machine voor meer 
compacte bouw. 
Biotracker is ontworpen om te worden gebruikt in elke situatie 
en met een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden. 
Een enkele machine is inzetbaar onder wisselende 
omstandigheden en gewassen.
Dankzij het robuuste frame en de unieke  schoffel elementen 
is de machine inzetbaar in alle groeistadia van de plant.
De Biotracker versie is uitgerust met een geleide 3D camera 
gemonteerd op een stevig en compact frame , verstelbaar in 
breedte en hoogte.  De camera is uitgerust met twee lenzen 
(stereoscopische weergave) voor 3D-opnames van gewassen. 
Het camera systeem vermindert de stress van de chauffeur en 
verhoogt de nauwkeurigheid en snelheid, waardoor de 
productiviteit  toeneemt.
Met gebruik van de BIOTRACKER helpt u mee aan een nieuwe 
en  duurzame landbouw met minder gebruik van herbiciden.




