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FICHA TÉCNICA MAKREIS

CONHEÇA 7 VANTAGENS DA 
COLHEITA MECÂNICA DO CAFÉ.

1 – Agilidade na colheita
A colheita mecânica é muito mais rápida e eficiente. Podendo ser realizada na hora 
certa, com maior porcentagem de frutos cerejas e menor quantidade de café no 
chão. Com a maior rapidez, as lavouras tem mais tempo para se recuperarem da 

colheita e também, quando necessário, podem ser podadas mais cedo.

2 – Redução de custo
CComo a eficiência da colheita é muito alta, o custo com mão-de-obra é reduzido 
drasticamente. Uma única colhedora, pode colher 10000 litros de café por hora 

trabalhada, substituindo até 120 trabalhadores.

3 – Melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores
OsOs safristas podem ser realocados para outras unidades da fazenda, substituindo 
um trabalho desgastante e braçal, por um que trará melhor qualidade de vida. 
Podem trabalhar nos tratores, caminhões, transporte do café, beneficiamento, 
secagem, nas próprias colhedoras, etc. Outro ponto de melhoria, é que a colhedora 
já acondiciona o café dentro das carretas transportadoras, não sendo necessário 

carrega-las manualmente, medir e pesar o café.

4 – Possibilidade de se realizar colheita seletiva
Com a perfeita regulagem dos elementos da colhedora é possível realizar uma 
colheita seletiva com baixo custo, melhorando muito a qualidade do café da 

fazenda.

5 – Melhoria na logística da fazenda
CComo a colheita é constante, chega café na estrutura o dia todo, podendo o pós 

colheita ser mais bem dimensionado.

6 – Possibilidade de colheita noturna
Com isso pode-se otimizar o maquinário e agilizar a colheita em grandes 

propriedades.

7 – Café mais limpo e uniforme na estrutura de pós colheita
CCom uma colhedora bem regulada, o café que vai para estrutura possui uma 

uniformidade de maturação, sem a presença de impurezas.


