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BOXES PARA CAVALOS
Parede frontal com porta deslizante – Modelo Dorino
Madeira Douglas
Largura:
2500 mm max.
de 2510 a 3000 mm
de 3010 a 3500 mm
de 3510 a 4000 mm

no. 1450
no. 1451
no. 1452
no. 1453

Parede frontal com porta deslizante – Modelo Evando
Madeira Bongossi
Largura:
2500 mm max.
de 2510 a 3000 mm
de 3010 a 3500 mm
de 3510 a 4000 mm

no. 1466
no. 1467
no. 1468
no. 1469

Parede frontal com porta rotativa – Modelo Dorino
Madeira Douglas
Largura:
2500 mm max.
de 2510 a 3000 mm
de 3010 a 3500 mm
de 3510 a 4000 mm

no. 1496
no. 1497
no. 1498
no. 1499

Parede frontal com porta rotativa – Modelo Dorino
Madeira Bongossi
Largura:
2500 mm max.
de 2510 a 3000 mm
de 3010 a 3500 mm
de 3510 a 4000 mm

no. 1500
no. 1501
no. 1502
no. 1503

Parede frontal – Modelo Akera
Madeira Douglas
Largura:
de 2510 a 3000 mm
de 3010 a 3500 mm
de 3510 a 4000 mm

no. 1505
no. 1506
no. 1507

Parede frontal – Modelo Akera
Madeira Bongossi
Largura:
de 2510 a 3000 mm
de 3010 a 3500 mm
de 3510 a 4000 mm

no. 1508
no. 1509
no. 1510

Adicional para escotilha da janela na estrutura
Adicional para madeira com ranhuras de ventilação (valor p/ metro)
Adicional para armário na parede frontal
Adicional para mecanismo de rotação para alimentação

no. 1483
no. 1484
no. 1488
no. 1482
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Parede de separação – Modelo Abiana
Madeira Douglas
Largura:
2500 mm max.
de 2510 a 3000 mm
de 3010 a 3500 mm
de 3510 a 4000 mm

no. 1458
no. 1459
no. 1460
no. 1461

Parede de separação – Modelo Abiana
Madeira Bongossi
Largura:
2500 mm max.
de 2510 a 3000 mm
de 3010 a 3500 mm
de 3510 a 4000 mm

no. 1474
no. 1475
no. 1476
no. 1477

Parede de separação com gradeamento parcial – Modelo Dakota
Madeira Douglas
no. 1730
Largura:
2500 mm max.
no. 1731
de 2510 a 3000 mm
no. 1732
de 3010 a 3500 mm
no. 1733
de 3510 a 4000 mm
Parede de separação com gradeamento parcial – Modelo Dakota
Madeira Bongossi
no. 1738
Largura:
2500 mm max.
no. 1739
de 2510 a 3000 mm
no. 1740
de 3010 a 3500 mm
no. 1741
de 3510 a 4000 mm
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BOXES PARA CAVALOS | PORTAS E JANELAS PARA ESTÁBULOS

1

2

Porta de estábulo Growi® – 1200x2000 mm
Janela de eixo lateral
Porta inferior:
Bloqueio com cilindro
		
Incluindo tranca
Janela:		
Janela interior com fecho
Porta inferior:
Bloqueio de dois estágios
Janela:		
De trinco
(apenas pode ser aberta do exterior)
Porta de estábulo Growi® – 1200x2000 mm
Janela basculante/eixo lateral
Porta inferior:
Bloqueio com cilindro
		
Incluindo tranca
Janela:		
Janela interior com fecho
Porta inferior:
Bloqueio de dois estágios
Janela:		
De trinco
(apenas pode ser aberta do exterior)
Janela de eixo lateral (1)
Com estrutura interior e barras de protecção
de 1000x1000 mm

no. 1418

no. 1433

no. 1419

no. 1443

no. 1430

no. 1431
Janela basculante/eixo lateral
Com barras de protecção interiores de 1000x1000 mm
(a janela pode ser basculada para garantir ventilação permanente, no
entanto a estrutura da janela pode ser fechada e trancada)
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Elemento de separação GV2
O elemento de separação GV2 com 600 mm de
altura e uma distância entre tubos de 480 mm.
Os elementos são extensíveis até 1000 mm e
são de extrema facilidade de instalação.
Incluí acessórios. Não inclui postes.
Comprimento nominal
1620-2600 mm
2420-3400 mm
3420-4400 mm
4420-5400 mm
5220-6200 mm

Comprimento de montagem
1430-2410 mm
2230-3210 mm
3230-4210 mm
4230-5210 mm
5030-6010 mm

no. 992100
no. 992101
no. 992102
no. 992103
no. 992104

Elemento de separação GV2 –
Utilização como portão
O elemento de separação GV2 utilizado como portão, com 600 mm de altura e uma distância entre
tubos de 480 mm. Os elementos são extensíveis até
1000 mm e são de extrema facilidadede instalação.
Incluí acessórios. Não inclui postes.
Comprimento nominal
1760-2510 mm
2560-3310 mm
3560-4310 mm
4560-5310 mm
5360-6110 mm
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Comprimento de montagem
1600-2350 mm
2400-3150 mm
3400-4150 mm
4400-5150 mm
5200-5950 mm

no. 992120
no. 992121
no. 992122
no. 992123
no. 992124

EQUIPAMENTOS PARA ESTÁBULOS
Elemento de separação GV4
O elemento de separação GV4 com 1140 mm
de altura e uma distância entre tubos de 300
mm. Os elementos são extensíveis até 1000
mm e são de extrema facilidade de instalação.
Incluí acessórios. Não inclui postes.
Comprimento nominal
1620-2600 mm
2420-3400 mm
3420-4400 mm
4420-5400 mm
5220-6200 mm

Comprimento de montagem
1430-2410 mm
2230-3210 mm
3230-4210 mm
4230-5210 mm
5030-6010 mm

no. 994000
no. 994001
no. 994002
no. 994003
no. 994004

Elemento de separação GV4 – Utilização
como portão
O elemento de separação GV4 utilizado como portão, com 1140 mm de altura e uma distância entre
tubos de 300 mm. Os elementos são extensíveis
até 1000 mm e são de extrema facilidade de
instalação. Incluí acessórios. Não inclui postes.
Comprimento nominal
1570-2550 mm
2370-3350 mm
3370-4350 mm
4370-5350 mm
5170-6150 mm

Comprimento de montagem
1375-2355 mm
2175-3155 mm
3175-4155 mm
4175-5155 mm
4975-5955 mm

no. 994021
no. 994022
no. 994023
no. 994024
no. 994025

Elemento de separação GV5
O elemento de separação GV5 com 1140 mm
de altura e uma distância entre tubos de 200
mm. Os elementos são extensíveis até 1000
mm e são de extrema facilidade de instalação.
Incluí acessórios. Não inclui postes.
Comprimento nominal
1620-2600 mm
2420-3400 mm
3420-4400 mm
4420-5400 mm
5220-6200 mm
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Comprimento de montagem
1430-2410 mm
2230-3210 mm
3230-4210 mm
4230-5210 mm
5030-6010 mm

no. 995000
no. 995001
no. 995002
no. 995003
no. 995004

DIVISÓRIAS | ACESSÓRIOS
Elemento de separação GV5 –
Utilização como portão
O elemento de separação GV5 utilizado como portão,
com 1140 mm de altura e uma distância entre tubos
de 200 mm. Os elementos são extensíveis até 1000 mm
e são de extrema facilidade de instalação.
Incluí acessórios. Não inclui postes.
Comprimento nominal
1570-2550 mm
2370-3350 mm
3370-4350 mm
4370-5350 mm
5170-6150 mm

Comprimento de montagem
1375-2355 mm
2175-3155 mm
3175-4155 mm
4175-5155 mm
4975-5955 mm

no. 995021
no. 995022
no. 995023
no. 995024
no. 995025

Separação GV4 e GV5 com passagem

1

2

Comprimento nominal
1955 - 2815 mm
2755 - 3615 mm
3755 - 4615 mm
4755 - 5615 mm
5555 - 6415 mm

Comprimento de montagem
1765 - 2625 mm
2565 - 3425 mm
3565 - 4425 mm
4565 - 5425 mm
5365 - 6225 mm

1
1
1
1
1

no. 994030
no. 994031
no. 994032
no. 994033
no. 994034

2155 - 2815 mm
2955 - 3615 mm
3955 - 4615 mm
4955 - 5615 mm
5755 - 6415 mm

1965 - 2815 mm
2765 - 3615 mm
3765 - 4425 mm
4765 - 5425 mm
5565 - 6225 mm

2
2
2
2
2

no. 995030
no. 995031
no. 995032
no. 995033
no. 995034

Tranca com anel para elementos de separação
Growi®
A tranca é aplicada em posição central no topo dos elementos
de separação. Esta opção permite a abertura das portas para
ambos os lados.

no. 993026
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Braçadeiras de montagem para postes de Ø102mm
Braçadeira 102mm, com um fixador
Braçadeira 102mm, com um fixador a 90º
Braçadeira 102mm,com dois fixadores angulares
Braçadeira 102mm, com dois fixadores
Braçadeira 102mm, com dois fixadores a 90º
Braçadeira 102mm, com três fixadores
Braçadeira 102mm, com três fixadores a 90º
Braçadeira 102mm, com quatro fixadores
Braçadeira 102mm, com fixação para parafuso
Braçadeira 102mm, com fixação dupla para dois parafusos
Braçadeira 102mm, com fixação para dois parafusos em paralelo
Braçadeira 102mm, com suporte para bebedouro
Acessórios de montagem
Elemento simples de fixação
Elemento duplo de fixação
Fixador para parafusos para GV2 / 3 / 4 / 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

no. 990093
no. 990082
no. 990094
no. 990095
no. 990083
no. 990096
no. 990084
no. 990097
no. 990110
no. 990111
no. 990112
no. 990114

12
13
14

no. 990070
no. 990071
no. 990080

1

2

Parafusos e fixadores
Parafuso com olhal M20x180mm (1)
Por unidade
no. 992001
Elemento de montagem (2)
Para GV2 / 3 / 4 / 5 no. 992012
Tranca (3)
Para GV2 / 3 / 4 / 5
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no. 990134

3

ACESSÓRIOS
2

4

1
3

5

Fecho automático de portão, 1 unidade
Postes redondos
Ø 102 mm, 2000 mm
Ø 102 mm, 2500 mm
Ø 102 mm, 3000 mm
Acessórios para postes Ø102mm
Suporte de ancoragem ao chão
Manga de montagem, 500mm
Cobertura para manga de montagem

1

2

5

1

no. 990156

2

no. 990090
no. 990091
no. 990092

3
4
5

no. 990099
no. 990100
no. 990101

3

4

6

Braçadeiras para postes Ø76mm
Braçadeira 76mm
Braçadeira 76mm, com um fixador
Braçadeira 76mm, com dois fixadores a 90º
Braçadeira 76mm, com fixação para parafuso
Braçadeira 76mm, com dois fixadores
Braçadeira 76mm, com três fixadores
Braçadeira 76mm, com quatro fixadores
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1
2
3
4
5
6
7

no. 995400
no. 996013
no. 996014
no. 996018
no. 996015
no. 996016
no. 996017
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1

2

3

Braçadeiras para postes Ø60mm
Braçadeira 60mm, com um fixador
Braçadeira 60mm, com dois fixadores
Braçadeira 76mm, com três fixadores
Braçadeira 76mm, com quatro fixadores

1

12

2

4

1
2
3
4

3

no. 995410
no. 995411
no. 995412
no. 995413

4

Poste redondo Ø60mm
1700mm
2000mm

1

no. 995420
no. 995421

Poste redondo Ø76mm
1700mm
2000mm

2

no. 995422
no. 995423

Poste redondo Ø60mm
Manga de montagem, 500mm
Cobertura para manga de montagem

3

no. 995426
no. 995427

Poste redondo Ø76mm
Manga de montagem, 500mm
Cobertura para manga de montagem

4

no. 995424
no. 995425

TAPETES DE BORRACHA
Tapete de borracha Belmondo®
Modelo Basic – 16mm de espessura
O tapete de borracha Belmondo® Basic – cumpre todos os requisitos
estabelecidos para um pavimento adequado a equinos. O tapete
Belmondo® Basic de elevada resistência e duração, dimensionalmente
estável e adequado para a criação de animais. É confortavelmente macio e
antiderrapante para as zonas de passagem. O tapete Belmondo® Basic aumenta
o conforto quando o animal está deitado, contribui para uma maior estabilidade
térmica, bem como uma redução do ruído. O tapete é adequado a uma higiene
no estábulo, contribui para uma elevada redução do custo com as aparas para
a cama e reduz o trabalho. Não é recomendado para zonas com pregos ou
parafusos.
Superfície superior: relevo do tipo martelado; Superfície inferior: com sulcos
Espessura: 16mm; Peso: 19Kg
Dimensões: 1x1m, recorte em forma de puzzle em todas as faces
no. 4027
Tapete de borracha Belmondo®
Modelo Classic – 18mm de espessura
O tapete de borracha Belmondo® Classic é adequado para as boxes,
bem como para as zonas de passagem. O tapete Classic é
agradavelmente elástico e providencia um pisar seguro,
protegendo cascos, tendões e ligamentos. A cobertura de borracha
é termicamente isoladora e impermeável. Com uma gestão adequada, os animais
mantêm os cascos secos e não estão expostos à acumulação de urina. Este tapete
é muito higiénico e pode ser facilmente limpo.
Superfície superior: relevo em forma de ferradura; Superfície inferior: com sulcos
Espessura: 18mm; Peso: 19Kg
Dimensões: 1x1m, recorte em forma de puzzle em todas as faces
no. 4029

Tapete de borracha Belmondo®
Modelo Confort – 30mm de espessura
O tapete de borracha Belmondo® Confort oferece um elevado nível
de conforto para o animal deitado e acomoda o sistema motor do
cavalo de uma forma óptima. A principal diferença entre os tapetes
Belmondo® Classic e Confort reside num aumento da suavidade e
do conforto. Os diferentes géneros de borracha macia reduzem o risco de escorregamento, especialmente quando o cavalo está em pé. Macio – mas não em
demasia – sem prejudicar os tendões. O Belmondo® Confort é exclusivamente
desenvolvido para as boxes.
Superfície superior: relevo em forma de ferradura com camada superior resistente
ao desgaste
Superfície inferior: almofada de ar com parede de vedação; Espessura: 30mm
Dimensões: 1x1m, recorte em forma de puzzle em todas as faces
no. 4032
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Kraiburg® KEW Plus
-As três camadas funcionais garantem a óptima suavidade
em qualquer condição
-Dimensionalmente estável e permanentemente suave
-A zona mais suave sustenta a correcta posição de descanso da
vaca e aumenta a resitência ao escorregamento
-Confortável e com uma superfície externa elástica
-Suave declive para a zona traseira auxilia a secagem
-Chanfro na zona traseira: sem arestas e suave para as articulações
dos animais
Tapete de borracha KEW Plus com comprimento de 1830mm e
espessura aproximada de 60mm
Largura: 1100/1150/1200/1250/1300mm
no. 4079
Kraiburg® KKM Longline
-Sistema único: com as qualidades demonstradas do tapete
individual KKM
-Macio, com textura de favo de mel e elevada resistência ao
desgaste contribuindo para um elevado conforto de descanso:
experiência de mais de 10 anos!
-Aplicação independente da disposição das divisórias
-Fixação apenas na aresta frontal: rápida instalação
-Chanfro na zona traseira: sem arestas e suave para as articulações
dos animais
-Bordos inferiores de vedação na extremidade traseira para
minimizarem a sujidade
Espessura do tapete KKM Longline:30mm
Largura: 1100/1150/1200/1250mm
Comprimento 1700mm; preço por m2
Largura: 1100/1150/1200/1250/1300mm
Comprimento 1830mm; preço por m2
Largura: 1100/1150/1200/1250/1300mm
Comprimento 2000mm; preço por m2

no. 4071
no. 4072
no. 4073

Kraiburg® KKM Puzzle
-A textura especial de favo de mel e diferentes suavidades para
um elevado conforto
-Dimensionalmente estável e permanentemente suave
-Confortável e com uma superfície externa elástica
-Suave declive para a zona traseira auxilia a secagem
-Bordos traseiros que minimizam a sujidade por baixo do tapete
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Largura: 1100/1200mm
Comprimento 1700mm; preço por m2
Largura: 1100/1200/1250mm
Comprimento 1830mm; preço por m2
Largura: 1100/1200/1250mm
Comprimento 2000mm; preço por m2

no. 4075
no. 4076
no. 4077

TAPETES DE BORRACHA
Rubber mat K 20 EN
Fabricado a partir de borracha sólida, com 20mm de espessura,
peso de 18Kg/m2. Uma solução simples e económica – fácil de
instalar, fixar e limpar. Uma alternativa fácil com elevada durabilidade.
1000x1300mm
1000x1500mm
1000x2000mm
1000x3500mm

no. 4006
no. 4008
no. 4012
no. 4013

Kraiburg® Ergoboard
Fabricado a partir de borracha, o limite frontal elástico permite uma
mudança de posição confortável contribui para o confortável
descanso da vaca. O Ergoboard suporta as articulações e é um
precioso auxiliar no cubículo. É possível de combinar com outro tipo
de tapetes, bem como fazer um upgrade.
Comprimento aproximado de 120cm
no. 4078
Largura e largura aproximadas de 15,5x9cm
Kraiburg® Calma
Agradavelmente confortável em posição de descanso graças à
almofada de ar criada pelo desenho da parte inferior.
Robusto, dimensionalmente estável e de longa duração.
Instalação extremamente fácil. Possibilidade de instalação sem limite:
o sistema de encaixe em puzzle é completamente independente da
divisória de separação. Chanfro na zona traseira: sem arestas e suave
para as articulações dos animais. Fácil de limpar e desinfectar.
Kraiburg® Calma para vitelos com largura de 1150mm e espessura
de 30mm
Comprimento de 1400/1500/1600/1700/1800mm
Preço por m2

no. 4069

Kraiburg® Wingflex
A forma inovadora em asa proporciona o nível mais elevado de
suavidade. Adapta-se à forma do corpo. Dimensionalmente estável
e permanentemente macio. A ligeira deformação optimiza a
resistência ao escorregamento. Suave inclinação na área traseira
contribui para um aumento da higiene. Agradável superfície elástica: superfície de apoio
aumentada resulta numa menor pressão. Perfil de montagem fornecido torna a montagem
profissional e extremamente simples. Fácil de limpar e desinfectar. Chanfro na zona traseira:
sem arestas e suave para as articulações dos animais.
Kraiburg® Wingflex com comprimento de 1830mm e espessura de 60mm
Largura de 1100/1150/1200/1250/1300mm
Preço por m2

no. 4074
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União de canto a 90°
11/2“
2“

no. 3429
no. 3430

União de canto a 90° II
11/2“
2“

no. 3433
no. 3434

União cruzada
11/2“
2“

no. 3441
no. 3442

União cruzada II
11/2“
2“

no. 3445
no. 3446

União cruzada III
11/2“
2“

no. 3449
no. 3450

União de tubo a 90°
11/2“
2"
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no. 3402
no. 3403

UNIÕES PARA TUBOS
União em linha
11/2“
2“

no. 3409
no. 3410

União de cotovelo a 90°
11/2“
2“

no. 3413
no. 3414

União em T a 90°
11/2“
2“

no. 3437
no. 3438

Suporte fixação ao solo
11/2“
2“

no. 3473
no. 3474

União cruzada
11/2“
2“

no. 3425
no. 3426
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Bebedouro – Modelo 10P
Com válvula de cobre macho de 1/2'’ com
entrada superior, bebedouro de plástico de alta
qualidade. Para alta e baixa pressão.
no. 6141

Bebedouro – Modelo 12P
Com válvula de cobre, recomendado para cavalos e gado, bebedouro fabricado em plástico
de alta qualidade, união roscada com ligação
superior e inferior, nível de caudal da água
contínuo ajustado para uma fácil instalação no
circuito de água.
Dimensões: 300x260x240mm no. 6146

Bebedouro – Modelo 130P
Bebedouro de plástico de alta qualidade, com
válvula de flutuação, com protecção removível
em aço inox e tampão para drenagem rápida,
ajuste fácil do nível de água, ligação 1/2'’ do
lado direito ou esquerdo.
no. 6127

Bebedouro – Modelo Ideal
Com válvula de passagem em cobre, recomendado para cavalos e gado, bebedouro
completamente esmaltado, passagem de água
suave através da válvula, sem salpicos, para
uma fácil instalação no circuito de água.
Dimensões: 260x210x180mm no. 6105

Bebedouro – Modelo 115
Com patilha, recomendado para gado, vacas
leiteiras, touros e cavalos. Bebedouro de
grandes dimensões de ferro fundido, totalmente esmaltado, possibilidade de regulação
do caudal de água debaixo da patilha e sem
utilização de ferramentas, o fluxo de água pode
ser completamente estagnado, ligação de 1/2'’
com entrada superior ou inferior para uma fácil
instalação no circuito de água.
Dimensões: 310x240x190mm no. 6120
24

BEBEDOUROS
Bebedouro Lister – Modelo SB22H
A válvula e o bebedouro de plástico para
cavalos e gado são aquecidos por uma
ligação de 230V. O termóstato integrado é
activado quando a temperatura baixa dos 5ºC
e desligado-se sempre que a temperatura
atinge os 15ºC. Como resultado o bebedouro e
a válvula estão protegidos até temperaturas de
-35ºC (cabo de 45W).
Ligação fêmea de 1/2'’por cima ou por baixo.
Dimensões: 310x260x180mm
Modelo SB 22 H (cabo de aquecimento)
no. 6822
230 Volt – 33 Watt
(protecção contra o gelo até -20ºC)
Verde
no. 6823
230 Volt – 45 Watt
(protecção contra o gelo até -35ºC)
Verde
Modelo SB22RBH (aquecimento do tubo)
230 Volt – 54 Watt
no. 6824
(protecção contra o gelo até -20ºC)
Verde
no. 6825
230 Volt – 66 Watt
(protecção contra o gelo até -35ºC)
Verde
Bebedouro Lister – Modelo SB2H
Com patilha, recomendado para cavalos e
gado, o bebedouro e a válvula são aquecidos
através de uma ligação de 230V. O termóstato
integrado é activado quando a temperatura
baixa dos 5ºC e desligado sempre que a
temperatura atinge os 15ºC. Como resultado
o bebedouro e a válvula estão protegidos até
temperaturas de -35ºC (cabo de 45W).
Ligação fêmea de 1/2'’por cima ou por baixo.
Dimensões: 280x215x175
Modelo SB 2 H (cabo de aquecimento)
no. 6820
230 Volt – 45 Watt
(protecção contra o gelo até -30ºC)
Verde
Modelo SB2RBH (aquecimento do tubo)
230 Volt – 66 Watt
no. 6821
(protecção contra o gelo até -30ºC)
Verde
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Protecção de tubagem
A protecção de tubagem da Growi® é feita com
chapa de alumínio de 3mm. Para protecção da
tubagem e cablagem contra os animais. Com
espaço suficiente para isolamento.
no. 6057

Dimensões:800x80x80

Fita adesiva de alumínio
Para reflexão do calor na tubagem de água,
rolo com 50m de comprimento e largura de
no. 6835
50mm

Linha de aquecimento para protecção
contra o gelo
24 Volt – 80 Watt
Linha 24V/20W – comprimento de 2000mm
no. 6224

Cabo de aquecimento Lister (230V)
Para linhas de água de maior comprimento
que estão fora do alcance dos animais, é recomendada a utilização do cabo de aquecimento
de 230V. O termostato está integrado para
um ligar/desligar automático. A temperatura
é medida directamente na linha de água.
Com temperaturas inferiores a -5ºC na linha
de água, o aquecimento é automaticamente
ligado, e com temperaturas superiores a +15ºC
o aquecimento é desligado.
O cabo é montado em linha recta por baixo da
tubagem. Potência calorífica de 10 Watt por
metro. Não é necessário transformador.
2 m / 20 W
4 m / 40 W
8 m / 80 W
14 m / 140 W
18 m / 180 W
22 m / 220 W
34 m / 340 W
50 m / 500 W
26

no. 6837
no. 6838
no. 6839
no. 6843
no. 6851
no. 6844
no. 6847
no. 6848

BEBEDOUROS
Protecção de bebedouro
Protecção de bebedouro para os modelos Ideal,
10P e 20.
Dimensões exteriores: 295x315x145mm
Dimensões interiores: 265x245x105mm
no. 6166
Protecção de bebedouro para os modelos 12P,
SB2 25R, SB800/91, SB 2 H, SB 22 H
Dimensões exteriores: 345x345x170mm
Dimensões interiores: 305x280x1255mm
no. 6167
Protecção de bebedouro para os modelos 130P.
Dimensões exteriores: 370x410x220mm
Dimensões interiores: 335x335x180mm
no. 6168

Transformador Lister
Para aplicação nos bebedouros, cabos e
elementos de aquecimento. Dependendo da
potência do transformador, a performance
pode ser Individualmente dividida.
Por exemplo: transformador de 200 Watt, pode
ser utilizado para 2 ou 3 bebedouros
de 60 Watt, mais uma reserva de 80 Watt para
2 cabos de aquecimento de 14V, 3,0m.
120 Watt
200 Watt
270 Watt
530 Watt

no. 6559
no. 6560
no. 6561
no. 6572

Sensor exterior
Sensor exterior para ligação automática dos
transformadores até 16A, 230V.
Não deve ser ultrapassado o máximo de 2000
Watt na ligação do termóstato exterior.
no. 6225
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EQUIPAMENTOS PARA ESTÁBULOS
Termostato anti-congelamento Lister
O termostato de 24V é desenvolvido para
ligar/desligar automaticamente o elemento
de aquecimento Lister de 24V. Liga a +2ºC de
temperatura ambiente e desliga a +5ºC.
O termostato pode ter ligado até um máximo
de 22 elementos (24V) a 60 Watt, somando
um total de 384 Watt
no. 6567
Tina de drenagem rápida
Fabricada em aço inox e com inclinação cónica
para montagem na parede, com tampão de
grandes dimensões para uma rápida drenagem
e bordo anti-derramamento, o desperdício de
água é reduzido ao minímo. Em conjunto com
a válvula MASTERFLOW, pode ter um caudal
até 40l/min. Ligação de 3/4'’ na parte frontal.
Disponível conjunto de 4 apoios (4 peças, ref.
6203), com possibilidade de ajuste da altura.

1

Comprimento de
1400mm – 100l (1)

no. 6155

Comprimento de 1900mm – 130l no. 6156
Comprimento de 2300mm – 160l no. 6157

2

3
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Aquecimento adicional de 24 Volt
Tina 1400mm – 180 Watt

no. 6200

Tina 1900mm – 180 Watt

no. 6201

Tina 2300mm – 360 Watt

no. 6202

Conjunto de apoios (2)
4 unidades

no. 6203

Chapa de protecção para os
tubos de ligação (3)
Por unidade

no. 6204

BEBEDOUROS
Tina Suevia com válvula de flutuação
– Modelo 500 + 520
Recomendado para boxes – com um design
que reduz o espaço necessário, com autolimpeza e inteiramente fabricado em aço inox.
Fornece água ao animal de forma contínua
e eficiente graças à válvula de flutuação de
alto desempenho. A água pode fluir até 30 l/
min e é ajustável para alta e baixa pressão. O
bebedouro está desenhado com um bordo
que evita a sujidade. É adequado para 15 a 20
animais, com possibilidade de montagem na
parede ou nas grades.
Ligação de 3/4'’ no lado direito.
Modelo Suevia 500
de rápido escoamento (1).
Para 15 a 20 animais – uma posição de
no. 6230
bebedouro.
Modelo Suevia 520
de rápido escoamento (2).
Para 30 a 40 animais – duas posições de
no. 6231
bebedouro.

1

2

3

Ligação para circuito de água Suevia.
no. 6237
Para os modelos 500 e 520
Opcional Suevia de aquecimento (4)
no. 6223
Para o modelo 500
no. 6241
Para o modelo 520

4
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EQUIPAMENTOS PARA ESTÁBULOS
Comedouro rectangular Growi® (1)
Galvanizado a quente, com estrutura de protecção, com tampão de esvaziamento. Largura
de 450mm, profundidade de 340mm, altura
no. 6028
de 220

1

Comedouro triangular Growi® (2)
Semelhante ao comedouro rectangular
Growi®, mas numa forma triangular. Largura
de 600mm, profundidade de 440mm, Altura
no. 6029
de 220mm

2

Comedouro rectangular (3)
Fabricado em plástico, com bordos desenhados
para reduzir o desperdício e tampão de limpeza. Cor verde. Largura de 500mm, profundidade de 380mm, altura de 290mm no. 5920

3

Comedouro triangular (4)
Semelhante ao comedouro rectangular, mas
numa forma triangular. Largura de 450mm,
profundidade de 450mm, altura de 290mm
no. 5921

4

Comedouro semi-circular Growi® (5)
Galvanizado a quente, com largura aproximada
no. 6036
de 550mm
5
Comedouro de alumínio fundido
Growi® (6)
Estável, com tampão. Largura de 570mm, profundidade de 340mm, altura de 240mm
no. 6037

6

7
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Recipiente de armazenamento de
alimento (7)
Com tampa e anel de selagem, 120l.
Aprox. 800mm de altura, Ø 480mm no. 4990

8

Recipiente de armazenamento de
alimento, preto (8)
Com tampa, 70l.
Aprox. 570mm de altura, Ø 500mm no. 5962

ALIMENTADORES| MANJEDOURAS

1

2

Manjedoura circular para cavalos Growi®
A manjedoura circular é ideal para alimentação com feno a granel. Espaçamento de 60mm
entre grades. Para ser alimentado por uma janela pivotante frontal, fixação ao solo incluída,
inteiramente galvanizada a quente.
Aprox. 800x1500x820

no. 5976

Manjedoura circular de elevada capacidade Growi®
Esta manjedoura circular pode ser utilizada na parede ou como manjedoura de canto. Dispõe de
um prato diagonal ao nível do solo, de forma que os restos de feno possam cair com facilidade.
Aprox. 800x2000x400

no. 5974

Manjedoura Growi®
Galvanizada a quente, design com tubos redondos,
construção para aparafusar à parede.
Aprox. 700x450x500
Espaçamento do suporte de 70mm aprox.
no. 50500
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EQUIPAMENTOS PARA PICADEIROS

1

2

Armário de selas Growi® com 75cm de largura (1)
106x75x75cm
Tipo de armário de selas: Inglês; cabides de selas: 1,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1

A

no. 5183

150x75x75cm
Tipo de armário de selas: Inglês; cabides de selas: 2,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1

A

no. 5184

190x75x75cm
Tipo de armário de selas: Inglês; cabides de selas: 2,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 2

A

no. 4980

Armário de selas Growi® com 75cm de largura - Modelo western (2)
106x75x75cm
A no. 5016
Tipo de armário de selas: western; cabides de selas: 1,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1
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150x75x75cm
Tipo de armário de selas: western; cabides de selas: 2,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1

A

no. 5017

190x75x75cm
Tipo de armário de selas: western; cabides de selas: 2,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 2

A

no. 5004

A

B

Com fechadura

Dispositivo
para cadeado

ARMÁRIOS DE SELAS

Armário universal Growi®
106x60x60cm
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 2

B

no. 4984

150x60x60cm
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 3

B

no. 4985

190x60x60cm
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 4

A

no. 4995

190x60x60cm
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 2

B

no. 4986

Adicional para fecho de 3 pontos
Adicional para posta revestida, 60cm de largura
Adicional para posta revestida, 75cm de largura

no. 5433
no. 5434
no. 5435

Kit para armário de selas
Os famosos e tradicionais armários de sela podem
ser encomendados como kit. Montagem fácil de
todos os elementos com as instruções detalhadas.
O resultado é um original armário de selas Growi®
feito pelo cliente a um custo extremamente baixo.
106x60x60cm
Tipo de armário de selas: standard; cabides de selas: 1,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1 no. 4902
150x60x60cm
Tipo de armário de selas: standard; cabides de selas: 2,
Suporte de cabeçadas: 2; prateleiras: 1 no. 4903
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EQUIPAMENTOS PARA PICADEIROS
Armário de selas 60x120x190mm Modelo Clássico
Com este armário móvel todo o equipamento
de montar está sempre à mão. A estrutura é
constituída por 2 cabides de sela, 4 suportes
de cabeçadas nas portas, 4 ganchos e 4
prateleiras ajustáveis.
Dispõe de 4 rodas 260x85mm, sendo duas
delas direccionais
no. 4996
Armário de selas 60x120x190mm Modelo Tropic
Este armário móvel dispõe de 4 zonas
separadas. A zona do lado direito, de maior
dimensão, desenhada para armazenamento
das selas. Os compartimentos do lado
esquerdo dispõem de uma gaveta e dois
espaços com prateleiras.
O armário da Growi® é entregue com rodas
de 260x85mm, sendo duas direccionais.
no. 4998
Armário de selas móvel - 60x60x130cm
Este armário de selas (PN 5002) é montado
num posto móvel. O armário pode ser
movimentado como um carrinho de mão.
As rodas de são de PU com dimensão de
230/65mm.
Graças à espuma de PU, estas rodas não
ficam achatadas, e podem sem utilizadas em
qualquer superfíce como se se tratasse de
no. 5178
rodas insufláveis.
Armário de selas de plástico
Vai adurar este armário de selas! - Leve,
robusto e disponível em 3 cores diferentes
(verde escuro preto ou cinzento). O armário
é entregue com dois cabides de sela, dois
suportes de cabeçadas e dois fechos frontais.
Dimensões aproximadas: 113x62x70cm
no. 5013
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SUPORTES DE COBREJÕES
Suporte de cobrejões profissional
da Growi®
De fabrico sólido em tubo de aço galvanizado
a quente e extremamente estável. Com este
suporte poderá limpar e ordenadamente
arrumar e arejar 6 a 10 cobrejões. Cada apoio
é entregue com 2 suportes horizontais para
as selas. Altura total Incluindo sub-estrutura:
aprox. 210cm. Largura total 80 ou 140cm,
apoios: aprox. 95cm de altura x 90cm de
profundidade
Suporte para parede
80cm de largura, 6 apoios
Suporte para parede
140cm de largura, 10 apoios
Sub-estrutura, móvel

no. 5917
no. 5902
no. 5903

Suporte de cobrejões
Pivotado, com 5 braços para cobrejões,
selas, etc.
Ideal para secagem e arejamento.
Apoio aprox. 70cm largura 95cm de
profundidade
no. 5952
Suporte de cobrejões
Pivotado, com 5 braços para cobrejões,
selas, etc.
Ideal para secagem e arejamento.
Apoio interior aprox. 60cm de largura x 90cm
de profundidade,
Apoio exterior aprox. 70cm de largura x
95cm de profundidade
no. 5953
Suporte de cobrejão Growi®
Pintado de cor preta, em metal, com dois
ganchos para freios.
Comprimento de 95cm, para aparafusar na
porta da box ou na parede.
no. 5956
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EQUIPAMENTOS PARA PICADEIROS
Suporte de selas Growi® (1)
Uma possibilidade indicada para armazenamento de diversas selas em espaço reduzido.
O cabide em alumínio tem a possibilidade de
ser perfurado para fixação na parede. Entregue
com parafusos e âncoras. Os cabides são
fornecidos com uma cobertura de madeira.
150cm para 3 selas
200cm para 4 selas
2

1
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no. 5175
no. 5176

Suporte de selas Growi® - Modelo
"Exclusiv"(2)
Particularmente seguro para as selas, este
suporte é indicado para os equipamentos mais
rigorosos. O cabide é feito de aço e revestido na
cor “verde”. O apoio é feito de madeira.
no. 5090
no. 5091

ACESSÓRIOS PARA PICADEIROS
Suporte para 3 pares de botas Growi®
De fácil montagem. Com revestimento a preto.
Largura aproximada de 670mm
no. 6021
Prateleira Growi®
Revestida a preto, ideal para todo o tipo de
arrumação (chapéus, botas, etc.) no. 6022

Pá de recolha de dejectos
no. 6070
590mm de altura, versão curta
790mm de altura, versão comprida no. 6103
Corrente de prisão
Com revestimento de plástico, mosquetão e
gancho de emergência.
Comprimento:
1400mm
900mm
700mm
500mm

no. 6080
no. 6064
no. 6082
no. 6084

Fita de prisão
Fabricada em nylon, com mosquetão e gancho
de emergência.
700 mm de comprimento. Disponível em
verde, azul ou preto.
no. 6081
Borracha elástica
Uma ligação de borracha confortável para o
cavalo. De ligação muito fácil.
Com dois anéis de metal para aperto.
350mm
no. 6096
530mm
no. 6097
800mm
no. 6098
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EQUIPAMENTOS PARA PICADEIROS

Extensor de chuveiro par cavalos – modelo “Variable”
Pivotado, extensível entre 120 e 230cm, completo com ligações de1/2’’ e agulheta especial
para cavalos. A agulheta pode ser ajustada entre névoa fina até jacto forte. É fornecido com
uma mangueira de 7m fabricada em borracha de alta qualidade, extremamente robusta e de
longa duração. Todas as peças metálicas são completamente galvanizadas sendo extremamente resistentes à corrosão. Entregue com parafusos e buchas para fixação à parede.
no. 5958

Agulheta original Gilamour
É possível operar a agulheta apenas com uma mão! Com uma
leve pressão ou firmemente regula o fluxo desde névoa fina
até jacto forte. Esta função é de vital importância quando, em
simultâneo, escova ou necessita de segurar o cavalo. no. 6772
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PROTECÇÃO CONTRA O VENTO

Folha de isolamento Growi
A protecção indicada contra o vento e frio em estábulos abertos. Também indicado para passagens de peões, portas, portões.
300mmx3mm, rolo de 50m
300mmx3mm, rolo de 25m

no. 9289
no. 9348

Sistema de deslizamento lateral
Porta com 1500mm, 7 fitas de oscilação,
comprimento do carril de 3000mm.
Incluí 3 carriers, 2 batentes e 4 calhas

no. 9294
Porta com 2000mm, 10 fitas de oscilação,
comprimento do carril de 4000mm. Incluí 3
carriers, 2 batentes e 5 calhas
no. 9293

Porta com 3000mm, 14 fitas de oscilação,
comprimento do carril de 6000mm.
Incluí 4 carriers, 2 batentes e 6 calhas
no. 9292

Sistema galvanizado de aperto
Comprimento de 1000mm – 5 folhas de metal
no. 9353
Comprimento de 1250mm – 6 folhas de metal
no. 9351
Comprimento de 1500mm – 7 folhas de metal
no. 9350
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EQUIPMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO

1

2

Carro de transporte de elevada capacidade Growi® (1)
Capacidade: 1000Kg, com rodas insufláveis 400mm/100, jantes reforçadas, rodízio: insufláveis 260/85 com travamento, largura total: aprox. 1300mm ou 1100mm (mais contentor),
altura aprox. de 700mm (lado de saída), aprox. 1400mm (na traseira), capacidade aproximada: 1,5m3, peso em vazio: 120Kg
Carro de transporte de elevada capacidade Growi®,
no. 1590
Galvanizado a quente, incluindo contentor, largura aprox. de 1300mm mais contentor
Carro de transporte de elevada capacidade Growi®, modelo estreito semelhante ao PN1590,
no entanto com largura total aprox. de 110cm sem contentor
no. 1633
Carro de transporte de elevada capacidade Growi® (2)
Capacidade: 1100Kg, com rodas insufláveis 400mm/100, jantes reforçadas reforçado (de
aplicação industrial), rodízio: insufláveis 260/85 com travamento, largura total 2400mm
(exterior) / 2000 (interior), profundidade 1350mm mais o contentor, altura de 1400mm
(painel traseiro e lateral), 850mm painel de esvaziamento, capacidade: aprox. 2,4 m3,
penso em vazio: 250Kg.
Carro de transporte de elevada capacidade Growi®, galvanizado a quente, incluindo contentor Euronorm, profundidade aprox. 135cm
no. 1595
Carro de transporte de elevada capacidade Growi®, modelo estreito semelhante ao PN1595,
no entanto largura total aprox. de 100cm sem contentor
no. 1634
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CARROS DE TRANSPORTE | REBOQUES DE FARDOS

1

3

2

4

Reboque rectangular de transporte Jumbo Growi®
Com uma estrutura resistente feita em tubo. O painel do estrado de 12mm é feito em
material resistente às mais exigentes condições atmosféricas. Este reboque pode suportar
cargas até 900Kg. Como resultado do seu comprimento de 250cm e largura de 100cm, este
equipamento é extremamente manobrável graças a posicionamento das rodas. As rodas e os
rodízios são fixos a uma sub-estrutura sendo assim muito ágeis. Os fardos são firmemente
seguros através de 4 tiras serrilhadas. Completamente galvanizado a quente, com rodas
reforçadas. Peso em vazio: aprox. 100Kg; Comprimento total: aprox. 2500mm
Reboque com largura de 100 cm e comprimento de 250 cm
no. 1647
Reboque com largura de 140 cm e comprimento de 250 cm
no. 1648
Reboque redondo de transporte Jumbo (2)
Estrutura resistente tubular, especialmente desenvolvido para as necessidades de um
fardo redondo. A plataforma giratória é apoiada em rolamento duplo. Pode ser carregado
aproximadamente até 800Kg, sendo este valor uma clara indicação da robustez e da alta
qualidade de fabrico. Como resultado da sua forma compacta, o reboque redondo Jumbo é
extremamente maneável, prático e fácil de carregar.
no. 1650
Pneus insufláveis 400/100. Rodas reforçadas.
Dados técnicos:
Peso em vazio:
aprox. 110Kg
		
Diâmetro de viragem:
aprox. 1270mm
		
Comprimento total:
aprox. 1500mm
Plataforma de condução manual (3, 4)
Em tubo soldado, galvanizado a quente. Direcção pivotada a partir do centro com rolamento
de esferas, gancho em tesoura com olhal e retorno automático à posição de repouso. Área
de carga fabricada em madeira resistente à água. Pneus insufláveis 400/100. Eixos com
rolamentos. Travão automático de parqueamento nas rodas frontais.
100x200cm, peso em vazio aprox. de 90Kg (3)
Estrutura para montagem da direcção
Plataforma (4)
no. 15370
no. 1635
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EQUIPMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO

1

2

Carro de mão universal Growi® III (1)
Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade aprox. 450L, capacidade de carga: 500Kg, comprimento total: aprox. 2000mm, comprimento aprox. do carrinho de mão 1600mm; largura
total aprox. 800mm, altura aprox. 800mm, peso em vazio: 46Kg
Revestido
Galvanizado

no. 10300
no. 10310

Carro de mão basculante Growi® (2)
Com amortecedor telescópico para despejo suave e sem esforço. Rodas: 400/100 insufláveis,
capacidade aprox. 450L, capacidade de carga: 500Kg, comprimento total: aprox. 2000mm,
comprimento aprox. do carrinho de mão 1600mm; largura total aprox. 800mm, altura aprox.
800mm, peso em vazio: 50Kg
no. 10600
no. 10610

Revestido
Galvanizado

3

4

Growi® Alustar III (3)
Carrinho de mão extremamente leve com corpo em alumínio e chassi galvanizado.
Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade aprox. 450L, capacidade de carga: 500Kg, comprimento total: aprox. 2000mm, comprimento aprox. do carrinho de mão 1600mm; largura
no. 10910
total aprox. 800mm, altura aprox. 800mm, peso em vazio: 26Kg
Carro de mão de despejo em alumínio Growi® (4)
Com amortecedor telescópico para despejo, carro de mão extremamente leve com corpo em
alumínio e chassi galvanizado.
Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade aprox. 450L, capacidade de carga: 500Kg, comprimento total: aprox. 2000mm, comprimento aprox. do carrinho de mão 1600mm; largura
no. 10920
total aprox. 800mm, altura aprox. 800mm, peso em vazio: 30Kg
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CARROS DE MÃO

1

2

Carro de mão compacto (1)
Carro de mão Growi®, corpo em PE preto e estrutura galvanizada.
Capacidade aprox. 120L, 17Kg
Capacidade aprox. 180L, 18Kg
Capacidade aprox. 300L, 22Kg, para despejo

no. 15700
no. 15710
no. 15720

Carro de mão Growi® com rodas de grande diâmetro (2)
Eixo com duas rodas, inteiramente galvanizado. Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade de
carga: 500Kg, comprimento total: aprox. 1620mm, comprimento aprox. do carrinho de mão
1100mm; largura total aprox. 860mm, profundidade aprox. 350mm, peso em vazio: 26Kg
Carro de mão, 200 litros, 2 eixos
Carro de mão, 200 litros, 1 eixos

3

no. 1591
no. 1592

4

Carro de mão Growi® de 140L (3)
Rodas: 400/100 insufláveis, capacidade de carga: 250Kg, comprimento total: aprox.
1400mm, comprimento aprox. do carrinho de mão 1000mm; largura total aprox. 750mm,
profundidade aprox. 350mm, peso em vazio: 20Kg
no. 1570
Carro de mão basculante Elektro (4)
Com o novo carro de mão basculante Elektro é agora possível trabalhar de uma forma mais
segura e mais fácil. O carro de mão é movimentado por um motor eléctrico, com capacidade
para cargas até 120Kg e inclinações de 12º.Com contentor. Peso: 42Kg (incluindo bateria de
7Kg), capacidade de carga até120Kg, operacional durante 3 a 5 horas, velocidade de trabalho
até 3,5 Km, movimento sempre para a frente, 24V, 230Watt, binário do motor de 89Nm.
no. 1567
Dimensões: 1400x780x930mm
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ESTRUTURAS DE ALIMENTAÇÃO

Carro de ração – Modelo 250 LL
Rodas: 400/100 insufláveis, rodizío 230/65 insufláveis, capacidade aprox: 250L, (aprox. 160Kg),
largura aprox. de 600mm, altura aprox. de 750mm, comprimento aprox. de 1250mm.
Peso em vazio aprox. de 40Kg.
Revestido
Com separação e tampa

no. 12140
no. 12145

Carro de ração – Modelo 400 LL
Rodas: 400/100 insufláveis, rodizío 230/65 insufláveis, capacidade aprox: 400L, (aprox. 270Kg),
largura aprox. de 700mm, altura aprox. de 820mm, comprimento aprox. de 1250mm.
Peso em vazio aprox. de 45Kg.
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Revestido
Com separação e tampa

no. 12540
no. 12545

Divisória, galvanizada a quente
Tampa
Recipiente

no. 13000
no. 13100
no. 13140

MANJEDOURAS
Manjedoura quadrada “Confort Line”
Manjedoura 2000x2000mm para exterior,
especialmente recomendada para gado.
Entregue como kit. Com um design especialmente robusto, fabricada em tubos de aço
quadrado, com 12 espaços para animais,
dimensões interiores de 2000x2000mm,
totalmente galvanizada, com ajuste da altura de
alimentação entre 450 e 600mm, peso aprox. em
vazio de 400Kg.
no. 5294
Como a anterior, no entanto: 2x3m, com suportes
no. 5396
para cobertura
Manjedoura quadrada “Confort Line”
2x2m com suportes de alimentação de
auto-captura
-Especialmente robusta com construção
totalmente em aço
-Espaço de alimentação com dimensão
interior de 2x2m
-Estrutura completamente galvanizada a quente
-Suportes de segurança com saída de
emergência
-Ajuste da altura de alimentação entre
45 e 60cm
-Peso em vazio aprox. de 520Kg
-Entregue como kit
no. 5271
Como a anterior, no entanto:
2x3m, com guilhotina

no. 5395

Manjedoura de fardos redondos “Confort Line”
2x1,8m com cesto móvel
-Especialmente robusta com construção
totalmente em aço
-Estrutura completamente galvanizada a quente
-Cesto móvel de forma que o feno caia sempre
nas zonas laterais
-Ajuste da altura de alimentação entre
45 e 60cm
-Peso em vazio aprox. de 370Kg
-Entregue como kit
no. 5272
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MANJEDOURAS QUADRADAS
Manjedoura quadrada “Cheval”
2x2m com prateleira para cavalos

no. 5268

Manjedoura quadrada “Cheval” com 2000x2000mm, com prateleira para alimentação de
cavalos, e entregue como kit. Especialmente robusta, com construção inteiramente em tubos
quadrados de aço., 12 estações de alimentação, dimensões interiores de 2000x2000mm,
totalmente galvanizada, com prateleira de altura ajustável, altura de alimentação entre
450-600mm, peso em vazio aprox. 420Kg. É altamente recomendado a utilização adicional
da protecção de três pontos e a protecção da cobertura de forma a prevenir acidentes com
os cavalos.
Protecção de cobertura para manjedoura 2000x2000mm

no. 5284

Protecção de três pontos

no. 5293

Manjedoura quadrada “Confort Line Plus”
2x2m com prateleira paliçada

no. 5388

-Especialmente robusta com construção
em tubos de aço quadrados
-12 espaços de alimentação, dimensão
interior de 2x2m
-Estrutura completa galvanizada a quente
-Arestas externas protegidas
-Protecção de três pontos
-Prateleira paliçada para cavalos e gado		

-Ajuste da altura de alimentação
-4x vigas quadradas como reforço
-Com grelha no chão
-Protecção da cobertura com tubo quadrado
-Altura de alimentação entre 45 e 60cm
-Peso em vazio de 520Kg aprox.
-Altura exterior da cobertura 210 – 230cm

Como acima, no entanto:
Com painel de madeira resistente às
condições atmosféricas

no. 5387

Como acima, no entanto:
Prateleira paliçada com 2x3m, 14 espaços de
alimentação, com grelha do chão

no. 5276

Como acima, no entanto:
2x2m com prateleira de alimentação de cavalos,
12 espaços de alimentação, com grelha do chão

no. 5389

Como acima, no entanto:
2x2m com prateleira de alimentação de cavalos,
12 espaços de alimentação, com painel de madeira
resistente às condições atmosféricas
Como acima, no entanto:
2x3m com prateleira de alimentação de cavalos,
14 espaços de alimentação, com grelha do chão

no. 5274

no. 5273
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Manjedoura redonda “Confort Line Mini”
Particularmente robusta e inteiramente construída em metal,
aparafusada de forma a diminuir o risco de mazelas nos animais.
Com 8 espaços para alimentação, diâmetro exterior de 1450mm,
diâmetro interior de 1300mm, altura do bordo de 550mm, altura
da cobertura de 1200mm, totalmente galvanizada. Peso em vazio
110Kg aprox.

no. 5277

Cobertura para manjedoura redonda Mini
Rede redução de desperdício 2400x2400mm,
com malha 100x100mm

no. 5279
no. 5262

Manjedoura redonda “Confort Line Mini”
Com 9 espaços de alimentação, diâmetro exterior de 1800mm,
diâmetro interior de 1300mm, altura do bordo 550mm, Altura
da paliçada de 1200mm, totalmente galvanizada. Peso em vazio
160Kg aprox.

no. 5263

MANJEDOURAS REDONDAS

Manjedoura redonda “Confort Line Maxi”
Todos os segmentos são directamente ligados entre si, eliminando o risco de
ferimentos resultantes de espigões ou cavilhas. Com 12 espaços de alimentação, diâmetro de 2300mm aprox., inteiramente galvanizada, altura do bordo
de 550mm, altura da paliçada 1200mm aprox. peso em vazio de 180Kg.
Manjedoura redonda para cavalos “Confort Line Maxi”
Aparafusada, diâmetro de 2300mm, altura do bordo 550mm, peso em vazio
180Kg, 12 espaços de alimentação

no. 5269

Manjedoura redonda para gado
no. 5291
Com 3 segmentos e ligação com pernos, diâmetro de 2300mm, altura do bordo
550mm, peso em vazio 195Kg, 12 espaços de alimentação
Acessórios para manjedoura de Ø2300mm
Cobertura, altura aproximada 1950mm (não recomendável para cavalos devido
à baixa altura)
Protecção das arestas da cobertura (por metro)
Suporte de protecção de 3 pontos
Rede redução de desperdício 2800x2800mm, malha 100x100mm

no. 5270
no. 5278
no. 5290
no. 5261
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Portão com postes
Portão ajustável Growi®
Estes portões têm sempre a dimensão adequada pois podem ser estendidos até 1 metro. Altura do
portão de 110cm. Diâmetro exterior do tubo 1 1/4'’, exterior 1’’, peça móvel 1’’ externo, 3/4'’ interno,
espaçamento entre tubos 23cm, estrutura inteiramente galvanizada. Não inclui postes de fixação.

1050 – 1700 mm
2050 – 3000 mm
3050 – 4000 mm
4050 – 5000 mm
5050 – 6000 mm

no. 990010
no. 990011
no. 990012
no. 990013
no. 990014

Portão para ovelhas
Portão para ovelhas, design robusto, integralmente galvanizado, ajuste do tubo até
1m, portão com 90cm de altura.
Não inclui postes de fixação.
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1050 – 1700 mm
2050 – 3000 mm
3050 – 4000 mm

no. 990017
no. 990018
no. 990019

Acessórios:
Postes quadrados 80x80x2000mm

no. 5543

PORTÕES | CANCELAS

Cancela modelo “Classic”
Cancela com 1700mm de altura. Acessórios para cercar ou cancelas de tubos ovais disponíveis com 2400/3000/3600mm de comprimento.
2400 C x 1700 A mm
3000 C x 1700 A mm
3600 C x 1700 A mm

no. 990000
no. 990001
no. 990002

Acessórios:
Ligações para as cancelas

no. 990025

Cancela com portão modelo “Classic”
A cancela com portão tem 2200mm de altura. Acessórios para cercar ou cancelas de tubos
ovais disponíveis com 2400/3000/3600mm de comprimento. O portão está disponível com
trinco.
2400 C x 2200 A mm
3000 C x 2200 A mm
3600 C x 2200 A mm

no. 990003
no. 990004
no. 990005
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A cancela para animais de pequeno porte é fabricada em tubo redondo de aço,
galvanizado a quente.
Altura: 1100 mm; Comprimento: 2000 ou 2500mm.
Indicada para ovinos, caprinos ou outros animais de pequeno porte
Cancela com 1100mm de altura
Comprimento de 2000mm
Comprimento de 2500mm
Cancela com 2200mm de altura
Comprimento de 2500mm
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no. 990030
no. 990031
no. 990032

BOX

Box Growi®
6000x3000mm
7000x3500mm
10500x3500mm
14000x3500mm

no. 1437
no. 1988
no. 1989
no. 1990

Parede frontal e separador para box Growi®
Parede frontal para box Growi® com
2 meias-portas 2200x3500mm

no. 1435

Separador para box Growi®
2200x3500mm

no. 1436

Box desmontável com cobertura em lona
A box desmontável com cobertura em lona Growi® é constituída por 3 painéis (2x lateral,
1x traseiro), suporte para cobertura, cobertura em lona na cor verde e acessórios de ligação.
Box desmontável com cobertura em lona Growi®
6000x6000x3570mm

no. 990405

Acessórios
Lona para cancela traseira da box, 6m
Estacas para fixação ao solo
Cancela com passagem, 6m

no. 990401
no. 990403
no. 990402
53

ACESSÓRIOS HIPÍCOS

2

4

1

3

Escadote para montar
Os escadotes fabricados em PE, são fabricados com nervuras para incremento da resistência e
com uma superfície anti-derrapante. Os bordos de grandes dimensões evitam que o escadote se vire. Com cantos arredondados. Cores disponíveis: vermelho, azul, verde ou purpura.
(1)
(2)
(3)

Escadote: aprox. 400x600x400mm
Escadote alto: aprox. 440x800x620 (vermelho)
Escadote redondo: aprox. Ø460x310

no. 6046
no. 8810
no. 8811

Auxiliar de subida Cavaletti (4)
Este bloco é uma excelente combinação de escadote e bloco de Cavaletti. É possível utilizar
os bloco como suporte das varolas ou como um seguro auxiliar para montar.
Dimensões aprox.: 620x630x450, peso 6,3Kg
Azul, por elemento

no. 8812

5

6

Bloco de Cavaletti Knuffi (5)
Bloco de Cavaletti em plástico para trabalho ao nível do solo. Com os apoios para sobreposição, é possível converter o bloco num poste para saltos ou num auxiliar para subida.
Dimensões aproximadas: 550x440x220mm, peso 2,9 Kg.
Azul, verde, amarelo ou vermelho, preço por unidade

no. 9202

Bloco de obstáculo (6)
Este útil e inteligente bloco da Growi® com diferentes alturas, permite criar diferentes alturas
de salto.
Muito resistente e construído em plástico de elevada qualidade.
Dimensões: 830x630x300mm, peso aprox. 7,3Kg
Vermelho, verde-escuro ou azul, preço por unidade
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no. 9305

DEGRAUS | ACESSÓRIOS DE SALTOS

1
Estrutura para transporte de barras de saltos (1)
Para fixação com tubos de ligação

2
no. 1636

Estrutura para transporte de barras de saltos (2)
Para montagem na parede. Estrutura galvanizada para arrumação das varas de saltos.
3 suportes de tubo redondo para aparafusar na parede.
Dimensões: 1550x600
no. 1637
Acessórios para barras de saltos
Suporte de segurança, completo, com plástico de elevada resistência ao impacto. A partir
de um impacto de 140Kg, o suporte é separado do adaptador de segurança e a vara cai.
Adapta-se em calha de 24mm.
no. 9452
Suporte de exibição Vario Plus, fabricado em plástico
resistente ao impacto, para calha de 24mm, suporte
de profundidade de tamanho 20, Vario plano, pode
ser utilizado de ambos os lados.
no. 9453

Suporte para varolas de obstáculo
Este suporte em forma de asa é inteiramente
fabricado em plástico de alta qualidade.
Com a calha de 24mm incorporada pode
ser utilizado em conjunto com todos os
suportes de varas standard. Os suportes
foram desenvolvidos de forma a serem leves,
mas resistentes.
O conjunto inclui calha, mas sem suportes.
Peso: 12,5 Kg
Azul ou vermelho, preço por unidade no. 9440
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Your dealer:

AGROVETE, S.A.
Rua Consiglieri Pedroso, 123
2730-056 Barcarena – Queluz de Baixo
www.agrovete.pt
sede@agrovete.pt
Großewinkelmann GmbH & Co. KG
Wortstraße 34-36 | D-33397 Rietberg
Tel. +49 5244 9301-960 | Fax +49 5244 9301-925
info@growi.de | www.growi.de

