Seu distribuidor TEXTRON GOLF

Muito prazer, nós
somos a PROGOLF

Uma breve história sobre a PROGOLF
• A PROGOLF é uma empresa multinacional, criada para atender as mais diversas necessidades
inerentes as operações de esportes em grama, infraestruturas e paisagismos. Para isso,
dispomos de empresas diversas para atender a cada necessidade do cliente, sendo elas:

PROGOLF
•Construção de campos de golfe;
•Projetos paisagísticos;
•Reformas e recuperação de áreas verdes;
•Assessoria em gramados;
•Projetos para irrigação.

PROCUT
•Venda de máquinas;
•Peças;
•Acessórios;
•Assistência técnica.

PROGO!
•Venda de veículos;
•Peças;
•Acessórios;
•Assistência técnica;

PROLOC
•Locação de máquinas e equipamentos;
•Serviços para manejo de gramados;
•Terceirização de mão-de-obra.

PROGOLF
• Reunindo mais de duas décadas de experiência, a equipe diretiva e executiva
da Progolf Brasil reúne o conhecimento e a capacidade de construir e manter
campos de golfe de altíssimo padrão. Com grandes obras na Europa, Oriente
Médio – e também no Brasil.

• A nossa equipa já trabalhou com grandes nomes, tornando os seus desenhos
realidade:
Fazenda Boa Vista (Arnold Palmer Course - Brasil)
Olympic Golf Course - Rio 2016 (Gil Hanse),
Saadiyat Beach Golf Club (Gary Player - UAE),
Amendoeira Golf Club Algarve ( 36 - buracos - Nick Faldo e Christy O’Connor Jr.),
Monterei Golf Club - Jack Nicklaus signature (#1 em Portugal e Top 10 na Europa Continental

TRABALHOS


Abu Dhabi Golf, 2010 - Haradine



MONTEREI, 2009 - Nicklaus

Olympic Golf Course - Rio 2016

PROCUT
• PROCUT foi criada para atender o mercado brasileiro de máquinas. Nossa
equipe é focada em oferecer a melhor escolha para nossos clientes e parceiros.
Contamos com profissionais especializados em máquinas e manejo de gramados
esportivos.

Distribuidor
Jacobsen

Seremos a marca
#1 do Brasil.

Renovando as
frotas do Brasil.

Equipamento
oficial do campo
de golfe olímpico.

Máquinas usadas
de qualidade.

Nossas marcas

Varredoras e sopradores

Rolos para gramados

Espalhadores de areia e
sopradores

Impermeabilizadores de bancas

Cortadores de tapetes e verticais

Afiadores de cilindros e facas

Aeradores e verticais

PROLOC
• Resultado das empresas de Construção e Vendas, nós criamos a PROLOC para ajudar
aquele cliente com orçamento limitado a adquirir suas próprias máquinas.
• Se você precisar de um serviço ou locação (diária, semanal, mensal ou anual) nós temos
a solução.

GOLFE

INDUSTRIAL

SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ÁREAS VERDES

LIMPADORAS

AERAÇÃO

INFRAESTRUTURA

PARQUES

COBERTURA DE AREIA

TRATORES

CEMITÉRIOS

PROGO!
• PROGO! Atua com venda de veículos elétricos e à combustão para diversas
aplicações: residencial, comercial, industrial, institucional e serviços públicos.
Somado a isso, fornecemos peças originais e serviços de alta qualidade através
de parceiros cadastrados.

• Nossas operações vão além do golfe. Deixe-nos mostrar como:

GOLFE

INDUSTRIAL

SERVIÇOS

VEÍCULOS PARA GOLFISTAS

TRANSPORTE DE VISITANTES

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

TRANSPORTE DE MERCADORIA

RONDAS

LOGÍSTICA PARA CONOMÍNIO
COMERCIAL

CARRO-BAR

SEGURANÇA

SEGURANÇA PÚBLICA
AEROPORTOS

PARQUES
CEMITÉRIOS

Vamos falar um pouco sobre

GIS 2018

• NOVA ECLIPSE 322
• AR522
• ZT1000

• HF600
• LF530
• LF510

ALGUMAS
IMAGENS

MAIS FOTOS

Apresentamos

TFM – Textron Fleet
Management

TFM – Textron Fleet Management
Telas de 7” e 10”;

Tela de alta
resolução;

Mapas
customizáveis;

Controle por
georreferencia;

Histórico de trajetos
e voltas;

Alertas
automáticos aos
golfistas;

Mensagens entre
golfistas;

Comunicação em
tempo real entre
clubhouse,
proshop,
restaurante e etc;

Travamento
remoto do carro;

Cartão de jogo
digital;

Áreas de
penalidades com
distância;

Navegação 3D de
alta qualidade;

Como isso funciona?

Apresentamos a nova linha de
máquinas triplas para corte de
trims.

LINHA TR

1.64m
LARGURA DE
TRANSPORTE

ELEVAÇÃO
VERTICAL
DAS
UNIDADES
DE CORTE.

TRAÇÃO EM
TODAS AS
RODAS

24.8 HP

KUBOTA™
DIESEL

1.83m
LARGURA DE
CORTE

VANTAGENS
• Mais leve do Mercado – menos
danos no gramado;
• Maior capacidade de inclinação
– aumenta estabilidade da
máquina e segurança do
operador;
• Mais estreita para transporte,
mas com 1.83m de largura de
corte;
• Nova plataforma que aumenta
visibilidade do operador e
conforto;
• Várias opções de cilindros para
golfe e gramados esportivos;

• Montada utilizando peças
comuns de outros equipamentos
Jacobsen.

Apresentamos a plataforma
comum para máquinas de
fairways.

LINHA LF530

OTIMIZA O
PESO
SOBRE O
GRAMADO

TELA DE
LCD PARA
CONTROLE
DO
OPERADOR.

OPÇÃO DE
3 OU 4
RODAS

24.8 HP

KUBOTA™
DIESEL

2.09m
LARGURA
DE CORTE

• Freios hidráulicos livre de manutenção
• Avançado sistema de diagnóstico onboard;
• Tela LCD de 4”, colorida;

• Fluído biodegradável;
• Melhor ergonomia do operador;
• Velocidade de transporte ajustável;
• Velocidade corte programável;
• Backlapping onboard;
• Volante ajustável;
• Fácil acesso para manutenção
• Descanso de braço ajustável
• Sistema patenteado para levantamento das unidades
de corte;
• Pneus lisos;

VANTAGENS

TR3

SLF1880

Nova plataforma – mais de 75% em comum.

Tri-King

Menos de 10% em
comum

SLF530 – Nova plataforma comum
3 plataformas em 1.
Oferecendo dois níveis para
triplas
•TR320
•Controle por relês
• Analógica
•TR330
• Processador de
controle
•Assento com
suspensão
•Monitor eletrônico
•Central de
diagnósticos

TR320

TR330
•SLF530 Series
•2 modelos de
máquinas para
fairways superleves
•Versões 3wd & 4wd

SLF530

SLF530 – Super Lightweight
Fairway Mower
• Motor
• 24.8 HP (18.5 kW) Kubota Diesel;

• Unidades de corte:
•
•
•
•

Cinco, TrueSet 5 x 18 in.
8 ou 11 lâminas
Largura de corte: 2.09m.
Altura de corte: 7.62 – 23.8mm.

• Freios hidráulicos sem manutenção;
• Opções 3WD e 4WD
• 3WD para grande capacidade de
manobra;
• Máquina de 4 rodas mais leve do
mercado, menor pressão sobre o solo.

• Pneu cravejado padrão e opção de
pneu liso.
• Velocidade:
• Corte: 3WD 9,6 km/h - 4WD – 14 km/h
• Transporte: 18 km/h.

SLF530 – Super Lightweight
Fairway Mower
• Fácil acesso
• Estribo baixo do lado esquerdo da roda
• Alça no “santo-antonio”
• Volante
• Altura ajustável
• Direção hidráulico facilita a manobra
• Projetado para aumentar o conforto e visibilidade
do operador
• Acionamento no painel para controle da
velocidade de corte e transporte
• Assento com suspensão
• Descanso de braço totalmente ajustável
• Fácil acesso aos controles.

SLF530 – Super Lightweight Fairway
Mower
• Central de controle InCommand
• Controle para subida e descida das unidades;
• Tela de 5” – colorida – para controle do
operador, que oferece:
• Diagnóstico a bordo;
• Informações da máquina;

• Códigos de falhas.
• Controle eletrônico da velocidade de corte;
• Controle total do Descanso de braços:

• Frente / trás / cima/ baixo / inclinar

InCommand
Tela colorida
de controle
• Estado atual da
máquina.
• Tomada de força,
velas, neutro e freio
de estacionamento.

Diagnósticos a
bordo.

Lembretes de
manutenção
Histórico de
falhas.

• Horas de operação
do motor;
• Horas de corte.

Fácil manutenção
Fácil acesso aos filtros.

1

Reservatório de óleo hidráulico combinando
tampa com vareta de nível.
Reservatório do óleo posicionado na traseira da
máquina, em cima da roda traseira.
• Melhora a distribuição de peso

2
3

Tomada de força direta das bombas hidráulicas
• Sem correias!

Filtro de óleo montado externamente.
• Controle de saturação visual.

4

Um olhar mais atento
Motor Kubota 24.8hp montado na
transversal

Refrigeração do motor e do óleo
hidráulico combinados
• Montado atrás do operador, longe do pó e
palha.

Radiador ampliado, tela de prélimpeza.
• Garantem passagem eficiente do fluxo de ar
para o sistema de resfriamento.

Projetada para ótimo
desempenho
O equilíbrio perfeito entre peso e
uso.
•Tração expecional
•Previne escorregamento lateral e controle
em aclives;
•Fácil manobra

Menor pressão de qualquer
unidade de fairway (4WD)
•Permite a operação em terrenos
úmidos ou terrenos estressados onde
outros podem causar danos.

Unidades com 8 e 11 lâminas.

Largura estreita acompanha os contornos sem
escavar ou escalpelar

Cilindros
Jacobsen
Classic XP

•Corte ondulações ou depressões sem marcar ou deixar
áreas sem cortar grama.

Novos motores de unidade
•Linhas hidráulicas comuns;
•Conectores divisórios.

Troca fácil das unidades de cilindros para
vertical
•Troque sem ferramentas: puxe 3 pinos

Corte helicoidal ou vertical dos fairways, approaches,
contornos, greens e gramdos esportivos.
•Corte vertical: Alta produtivdade para greens e força para os
fairways.

Verdadeira qualidade
de corte
Unidade de corte TrueSet com cilindros de corte Classic XP de 12.7 cm x
45.7 cm
Rápida para regular
•O ajuste de faca x cilindro movimenta a faca em passos de 3mm com cliques
audíveis.

Fácil de ajustar
•O ajuste de faca x cilindro é feito no topo, na frente da unidade usando uma
chave fixa de ½”, a mesma utilizada para regular a Altura de corte.

Líder de mercado em poder de retenção
•Mais de 200kg de força mantém a faca no lugar por toda vida útil do cilindro
garantindo um limpo e consistente corte todo tempo.

Cilindros Classic XP
•Equipado com avançada tecnologia de alívio (ângulo de alívio com 45°)
oferecendo aumentada durabilidade, reduzindo o desgaste e aumentando a
vida útil. Por dentro, uma sólida estrutra soldada para robustez e estabilidade.

Qualidade e produtividade em
uma só!
Largura de corte de 82” (2.1 m) e velocidade de corte de 9.6 km/h fazem da SLF530
rápida e efetiva.
•Com essa estreita e manobrável plataforma a SLF530 pode entregar produtividade comparável à máquinas
maiores quando se faz o corte cruzado, com mais qualidade!
•Maior capacidade de manobra significa produtividade similar a máquinas maiores de 100” (2.54m)
•Por exemplo, um clube da Flórida que cortou com uma Jacobsen de 82”, levou apenas 20 minutos a mais
para cortar 18 buracos do que uma máquina de 100” (4 horas totais).

Três vezes mais produtiva que uma máquina tripla

•Para campos que utilizam máquinas triplas para cortar fairways, a SLF530 é o caminho natural para dar
qualidade de corte de greens e largas faixas com aumento da produtividade
•Acima de 20.000m²/h comparado aos 12.000m²/h com a tripla.

SLF530
acompanha as
ondulações
com precisão
Unidades de corte 18” TrueSet

Distância entre eixos compacta

3 ou 4 rodas

• Unidades estreitas “abraçam melhor os
contornos, previnindo escalpes e áreas
sem cortar;
• Braços de corte permitem que a unidade
se mova e acompanhe o terreno para
corte preciso.

• A unidade de corte permanece em
contato em áreas de vale, assim previne
que áreas fiquem sem cortar ou perca o
acabamento.

• Permite que a SLF530 adequar-se a
necessidade.
• Modelos de 4 rodas podem cortar com
4WD ou 2WD para aumetar a
produtividades>

Característica
exclusiva
• Mecânismo patenteado para
elevação das unidades com duplo
pivô flutuante
• Movimento vertica independente
flexível para manter a unidade de
corte em contato com a grama
• Previne o balanço horizontal para
corte consistente sobre as
ondulações
• Braços de elevação unidades de
corte permitem o espaçãmento
prórpio e entregam maior qualidade
de corte.

Rápida comparação
ESPEC.

Jacobsen
SLF530
3 & 4WD

John Deere
8000 E-Cut

Toro
RM 3550-D

Jake Advantage

TIPO DE MOTOR

Kubota D1105E – 3 cilindros –
refrigerado à água – diesel de baixa
emissão

Yanmar 3TNV84T 3 cilindros –
diesel

Kubota D1105E – 3 cilindros –
refrigerado à água – diesel de
baixa emissão

Forte e confiável motor Kubota. Distribuidores
Jacobsen são autorizados a dar garantia dos motores
Kubota.

POTÊNCIA

24.8 hp (18.5 kW) @3000 rpm

41.6 hp (31kW) @ 2600 rpm

24.8 hp (18.5 kW) @3000 rpm

Consumo de combustível eficientes. Testado e
provado poder de subir e cortar, mesmo utilizando
acessórios numa rotação menor.

NÍVEL DE
EMISSÃO

EPA Tier 4 Final

EPA Tier 4 Final

EPA Tier 4 Final

-

SISTEMA DE
ELEVAÇÃO DAS
UNIDADES

Controle por alavanca – um toque
para subir/descer. Mecânismo de
braços de elevação flutuante.

Manípulo simples de um toque.

Controle para elevação das
unidades.

SLF530 com braços de elevação com duplo pivô
mantêm as unidades cortando a grama, flutuando
sobre as ondulações e permitem o espaçamento
adequado para maior qualidade de corte.

LARGURA DE
CORTE

82 in. (2.08 m)
Cinco, 5x18” TrueSet

80 in. (2.03 m)
Cinco, 5x18” QA5 Electric

82 in. (2.08 m)
Cinco, 5x18” DPA; ou unidades
traseiras de 22”

Comparável largura de corte. Toro usa unidades de
22” na traseira para adicional sobreposição, não
possui o Sistema Jacobsen de flutuação, o que pode
ocasionar escalpelamentos e áreas sem corte.

PESO

3 rodas 889kg.
4 wheel 933kg.
Unidades baixadas para corte.

PNEUS

3 – Rodas 22x12x12, 22x12x12 Rear 3 RODAS
4 – Rodas 22x12x12, 22x12x10 Rear (3) 24x12x12

PRESSÃO SOBRE Menor pressão sobre o solo do
O SOLO
Mercado.

967 kg com unidades abaixadas 900.38 kg com unidades de corte

10 psi

Mais leve do Mercado.

3 RODAS
(3) 22x13-12
12 PSI pressão dos pneus

Exclusivo – 3 ou 4 rodas

300kg por roda

Menor pressão das rodas sobre o terreno, reduz a
compactação do solo e permite a operação em áreas
molhadas e/ou condições de estresse sem marcar a
grama.

MATRIZ DE COMPARAÇÃO
Jacobsen

John Deere
82” Largura de corte

SLF530
• 3WD & 4WD
•24.8 hp
•Cinco, 5x18” TrueSet
•List
•3wd $49,097
•4wd $52,597

100” Largura de corte

LF510 2WD
LF510 4WD
• 24.8 hp
• Cinco 5x22” TrueSet
LF550 2WD, 4WD
• 37.5 hp
• 50.2 hp
• Cinco, 5x22” TrueSet
LF570 2WD, 4WD
• 37.5 hp
• 50.2 hp
• Cinco, 7x22”

139” Largura de corte

LF557/577
• 50.2 hp
•Seven, 5x22” & 7x22”

Toro
80” Largura de corte

82” Largura de corte
Reel Master 3550-D
• 3-Wheel
• 24.8 hp
• Cinco 5x18” DPA
• Hydraulic
• List $51,143

100” Largura de corte
7500A PrecisionCut & E-Cut
• 37.1 hp
• Cinco, 5x22” QA5
8000A PrecisionCut E-Cut
• 37.1 hp
• Cinco, 5x22” QA5
7700A PrecisionCut
• 37.1 hp
• Cinco, 7x22” QA7
8700A PrecisionCut
• 43.1 hp
• Cinco, 7x22” QA7

100” Largura de corte
Reel Master 3555/3575
• 24.8 hp
• Cinco, 5&7x22” DPA
Reel Master 5010-H
• 24.8 hp
• Cinco, 5&7x22” DPA
Reel Master 5410
• 36.8 hp Yanmar
• Cinco, 5x22” DPA
Reel Master 5510
• 36.8 hp Yanmar
• Cinco, 7x22” DPA
Reel Master 5610
• 43.5 hp Yanmar
• Cinco, 7x22” DPA

8000 E-Cut
• 3-Wheel
• 41.6 hp
• Cinco 5x18” QA5 (e-reels)
•List $64,060

Sem modelo comparável

121” Largura de corte
Reel Master 7000-D
• 55 hp
• Cinco, 7x27” DPA

SLF530 - Acessórios

Limpador do rolo traseiro
motorizado

Turf Groomer®
Bi-Direcional Turf Groomer®

Verticutters

Novo caixa recolhedora rápida

Mais acessórios:
•Conjunto de altura;
•Pneus lisos;
•Pneus cravejados;
•Caixas recolhedoras.
Teto / quebra-sol

MAGSystem™

Novos Rolos

WWW.PROGOLFCOMERCIO.COM.BR

NOVO SITE

HOME DO
SITE

Visual limpo com banner
interativo. Podemos colocar até
quatro banners rodando.

Quando rolamos o site, o menu continua visível.

AO CLICAR EM UMA DAS MARCAS,
VOCÊ VAI DIRETO PARA A PÁGINA
DE PRODUTOS DAQUELA MARCA

BANNER PARA PRODUTOS
ESPECIAIS

Toda nossa frota de locação
estará disponível para consulta
de locação. Podemos incluis as
escavadeiras e etc.

Teremos
banners para
todas as
principais
marcas.

Menu de máquinas

Menu
Veículos

Uma das
nossas
maiores
inovações é a
área de
classificados.

Essa é área
onde
divulgaremos
as promoções.

Vamos carregar
essa área com
notícias todos os
dias, as quais
poderemos
compartilhar com
o Facebook.

Com o cadastro
feito, nossos
clientes terão
acesso a nossa
área de
cotações e
receberá nossas
propostas
exclusivas.

Cada produto
tem seu ícone
no meu

Ao clicarmos aqui, abre-se um
novo menu

Com todas as
características
técnicas, fotos
e vídeos.

Ou assim.

Inovações
Cadastro de clientes em base eletrônica com área exclusiva;
Possibilidade de implantarmos e-commerce;
Cotação on-line;
Manuais no site;
Preenchimento de senso de máquinas e estrutura do campo para obtenção de benefícios exclusivos;
Newsletter;

E-mail marketing.

Muito obrigado!
 +55 11 984-530-605
 +55 15 3223 2722
www.progolfcomercio.com.br
thiago.viana@progolfcomercio.com.br

