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A nossa história
Somos uma empresa com sede na
Golegã com atividade regular no mundo
dos cavalos desde 1998.
Atualmente possuímos uma gama de
produtos
lideres
para
construção
/renovação de infra-estruturas hípicas.
Poderemos fazer todo o trabalho “chave
na mão” de construção de raiz de uma
infra-estrutura hípica, desde os trabalhos
de planeamento, adaptando os nossos
produtos às necessidades especificas de
cada cliente, ou apenas com trabalho
de consultoria especializada
Sempre a inovar (foi a Equiapara que
introduziu os pisos sintéticos em Portugal),
apresentamos as soluções do que melhor
se faz no ramo em todo o mundo,
adaptando-os à realidade Portuguesa.
Apostamos na qualidade dos nossos
serviços
e
produtos,
atendimento
personalizado e no serviço pós venda,
sempre com a preocupação de
apresentar os melhores preços.
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Soluções completas

A Equiapara tem o prazer de apresentar um catalogo com uma gama
completa de produtos para a construção de uma instalação hípica.
Para além de todos os produtos que apresentamos aqui, temos uma
equipa
com
vasta
experiencia
na
concepção,
planeamento
e
desenvolvimento de soluções adequadas às necessidades especificas de
cada cliente, desde uma pequena construção privada, criadores de
cavalos,
a
centro
hípicos
grandes
ou
locais
de
competições.
Desenvolvemos soluções completas e articuladas.

Serviços disponíveis:
✓ Consultoria na construção/ reabilitação;
✓ Escolha dos equipamentos necessários e sua
disposição no terreno, para a melhor funcionalidade
da infraestrutura, assegurando que a escolha,
dimensionamento e o posicionamento de cada
equipamento é o mais adequado;
✓ Elaboração dos projectos de arquitectura e de
especialidades;
✓ Execução e acompanhamento técnico de todos os
trabalhos

Exemplo para um Projeto de Picadeiro Coberto

➢
➢
➢
➢

Estrutura da cobertura
Fundações/ paredes
Piso
Teia

➢
➢
➢
➢

Portões
Iluminação
Sistema de rega
Espelhos

Em que todos os equipamentos estão bem integrados com uma lógica
de chave na mão. Assim, não precisa de se preocupar em articula r
vários construtores, nem precisa de se preocupar por exemplo se o
sistema de rega é o mais adequado ao piso. Nós tratamos de tudo por
si!
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Pisos de Picadeiros

A Equiapara é a empresa líder e pioneira dos pisos de picadeiros sintéticos
em Portugal. Executamos há mais de 20 anos pisos interiores e exteriores
adaptados a cada cliente, tendo em consideração as suas necessidades,
modalidades a praticar, intensidade de uso e orçamento disponível.
Temos como principal objetivo construir pisos de grande durabilidade e
qualidade,
que
se
apresentem
em
excelentes
condições
independentemente das condicionantes climatéricas, 365 dias por ano.
Fazemos os pisos “chave-na-mão”, desde os trabalhos de nivelamento,
sistemas de drenagem (ou apenas a base do picadeiro interior), tábua de
retenção do piso e a instalação do piso propriamente dito.
Somos a empresa Portuguesa pioneira a fazer pisos com tecnologia Ebb &
Flow (rega e drenagem subterrânea) sendo acutalmente a solução
preferida pelos clientes.
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Pisos de Picadeiros

SOLUÇÕES DE PISO DE PICADEIRO

Executamos pisos de picadeiro interiores e exteriores, adequados aos
vários tipos de modalidades tendo sempre em consideração às
necessidades do Cliente e as especificidades do local da obra.
Poderá optar pela base/ sistema de drenagem

Piso Geotrack

Interior – 2 sistemas

Sistema
Standard
Ref. PIS-101

Sistema
Ebb
& Flow
Ref. PIS301

Exterior – 2 sistemas

Sistema
Drenagem
Simplificado
Ref. PIS-102

Sistema
Ebb
& Flow
Ref. PIS-301
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Pisos de Picadeiros - Piso Geotrack

PI SO GEOTRACK
Consiste numa mistura de areia de sílica
especialmente
indicada
para
pisos
de
picadeiros, com a incorporação de uma
mescla de fibras sintéticas designadas por
Fibras de Estabilidade.
Executado com areia de sílica com dimensão
granulométrica
selecionada
para
pisos
equestres, grão com forma subangular, ; tem
um conteúdo de sílica de 96%; Contém baixa
percentagem de caulinos: e apresenta PH 7.
O
piso
Geotrack
apresenta
variantes
consoante o sistema de construção e é
adaptado de acordo com as modalidades a
praticar, a intensidade de uso do piso e as
dimensões do mesmo.
Excelente para locais de competição e pisos
privados
para
todas
as
modalidades
equestres.
•
•
•
•
•
•

Assegura estabilidade e consistência – os
cavalos trabalham mais confiantes;
Recomendado
tanto
para
picadeiros
interiores como exteriores;
Elasticidade;
Não faz lama;
Grande durabilidade;
Pronto a ser usado imediatamente após
instalação.

PERFORMANCE TOP!!

7

Pisos de Picadeiros

PISO INTERIOR – SISTEMA STANDARD
Este sistema destina-se apenas a picadeiros interiores. A execução de uma
base solida é fundamental para o sucesso do piso consistindo numa
camada de 10 a 15cm de pó de pedra aplicada com recurso a niveladora
com tecnologia a laser. No topo desta camada, é aplicado o nosso piso
Geotrack.
PISO EXTERIOR SISTEMA DE DRENAGEM SIMPLIFICADO
Consiste na instalação de uma camada de pó de pedra com 15cm de
altura e com pendentes a designar e a colocação do piso Geotrack por
cima. Neste caso, o escoamento das águas pluviais faz-se por gravidade,
estando prevista a criação de uma ou duas valas de recolha de águas
longitudinalmente. Nesta solução, o piso acompanha a inclinação do pó
de pedra.

Sistema de drenagem simplificado com
vala de drenagem extra)
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Pisos de Picadeiros - piso ebb & flow

PISO EBB & FLOW
Este sistema destina-se
interiores como exteriores.

tanto

a

picadeiros

A nova tecnologia Ebb & Flow incorpora
sistema de rega e drenagem subterrâneo.

um

Se o piso estiver demasiado molhado, a água
excedentária
é
extraída
de
forma
completamente
automática;
se
estiver
demasiado
seco,
é-lhe
fornecida
a
água
necessária, também de modo automático.
Neste sistema, a rega do piso é feita por baixo
do mesmo, por capilaridade, através um sistema
que automaticamente regula o nível freático do
piso.
Esta é uma excelente opção igualmente para pisos interiores,
assegura uma perfeita homogeneidade do piso e não faz pó.

pois
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Pisos de Picadeiros - piso ebb & flow
Vantagens:
✓ Apresenta 24h por dia, 365 dias por ano, o índice de humidade correto
em todo o solo com uma homogeneidade perfeita  comportamento
uniforme do piso;
✓ Sistema de rega incorporado
investimento do sistema de rega;

no

próprio

piso

–

logo

poupa

no

✓ Consumos de água substancialmente inferiores – apenas tem que repor a
água perdida por evaporação. Não há perdas por infiltração ou no
sistema de drenagem;
✓ Necessidades do sistema de bombagem, tanto a nível
pressão, e m3/hora muito inferiores ao sistema tradicional;

de

tubagens,

✓ Não há formação de pó;
✓ Permite regular a rigidez do piso, tornando-o mais duro ou mais macio
consoante as necessidades.
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Pisos de Picadeiros - fibras de estabilidade

Fibras de estabilidade- EQUIAPARA TOP
As fibras de estabilidade Equiapara TOP consistem numa mistura de diversos
tipos de fibras, todas de origem sintética, que ajudam a criar melhor
consistência e elasticidade em pisos já existentes . Ajudam a criar efeit o
“raiz”, dando uma maior estabilidade, o que permite os cavalos
trabalharem em cima do piso, tornando-o assim menos “pesado”. Para pisos
com tendência a compactar, as fibras dão uma maior elasticidade e
melhor amortecimento dos impactos.
•

Aj udam a ret er a humidade no piso – o piso fica
mais

“fechado”

não

secando

tanto

e

fibras

mantêm humidade por mais tempo
•

Maior estabilidade- as fibras Equiapara TOP são
as fibras com melhores resultados do mercado!!!

•

Maior Elasticidade, criando efeito “memória” no
piso

•

Maior amortecimento dos impactos

Fibras de Estabilidade: REF: PIS-401

11

Pi sos de Pi cadeiros- areia de Sílica

AREIA DE SÍ LICA
Temos uma parceria com a Sibelco Portuguesa em que representamos em
exclusivo as suas areias para a área Equestre. A Sibelco é a maior empresa
mundial na extracção de areias de Sílica, possuindo as únicas jazidas de
areia de sílica em Portugal que são ideais para a pratica Equestre
As areias de sílica, são as mais indicadas para o desporto Equestre, não só
devido à sua dureza, mas acima de tudo são as únicas areias em que
conseguimos por via industrial assegurar as dimensões granulométricas
pretendidas e homogeneidade do produto.
Comercializamos uma gama completa de areias de sílica de alta qualidade
para pisos Equestres, desde areias para Pisos interiores, picadeiros
exteriores, pisos ebb & flow, areias de drenagem ou diferentes areias para
corrigir deficiências de um piso já existente.
Nem todas as areias de sílica são adequadas para pisos Equestres. As
areias de sílica que comercializamos são extremamente duras, com
conteúdo de sílica de 98%, com grão de forma subangular com as
dispersões granulométricas indicadas para a prática do desporto Equestre.
Com a nossa vasta experiencia, poderemos aconselhar quais as areias mais
adequadas às necessidades de cada cliente
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Pisos - Ecoraster ®

Antes

Depois

Pl acas al v eol ares Ecoras ter ®
Ecoraster® é a solução ideal para fazer sistemas de drenagem em
picadeiros, redondéis para passar à guia, guias elétricas, paddocks, e
zonas de passagem ou estacionamento de veículos.
Ecoraster® são placas alveolares em PVC reforçadas, que quando
instaladas, permitem uma excelente drenagem e grande capacidade de
carga.
Indicado mesmo para locais com muita lama.
De
fácil
aplicação,
permite
a
circulação
de
veículos
pesados
imediatamente
após
a
sua
aplicação.
Picadeiros, paddocks,
Ecoraster E40mm

guias-

Ref

Zonas de circulação de veículos
pesados –Ref Ecoraster E50mm
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Máquinas de Manutenção de Pisos

A m á q1 u i n a i d e a l p a r a
qualquer tipo de piso!
Alta eficiência e qualidade de manutenção
As alfaias de manutenção de pisos equestres, apresentam uma qualidade
de construção extremamente robusta. São desenhadas para soltar, nivelar
e dar um acabamento final aos picadeiros. Indicado para pisos de areia,
pisos de areia de sílica com fibra, e pisos com sistema ebb & flow e para as
diversas modalidades equestres
Numa passagem apenas, consegue rapidamente fazer a manutenção do
seu picadeiro.

Fáceis de manusear, compactos, e construídos de forma modular, estes
equipamentos apresentam a qualidade Alemã, com a melhor relação
qualidade preço do mercado, tanto para profissionais, como para
particulares.
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Máquinas de Manutenção de Pisos
Floor Care AHK 145

A Floor Care AHK é a maquina ideal para clientes
particulares, com baixa intensidade de uso do picadeiro.
Pode ser puxado por motoquatros, tratores, ou qualquer
outro veiculo que tenha o engate de esfera. A maquina é
articulada, pelo que faz melhor os cantos e não arrasta
piso quando curva
É indicado para pisos ebb & flow.
Com elevação manual, que permite retirar a alfaia do
picadeiro. Como opção, pode apresentar sistema de
elevação hidráulico ou elétrico.
Dispõe 3 linhas de dentes em aço, com regulação de profundidade de 1 a
6 cm. À medida que os dentes vão ficando mais gastos, pode-se regular
para que fiquem sempre à mesma profundidade.
Vem
equipada
com
um
rolo
de
acabamento final, que deixa o piso
“fechado”, mas muito comodo para
montar.
Com uma roda lateral, para evitar que
a máquina bata na parede, pode ter
como extra
uma
pá lateral
para
remoção do piso que se acumula junto
à teia
A maquina tem 1,45m de largura. Para
motoquatros
4x4
com
mínimo
de
500cm3. Para tratores 4x4 e potencia
mínima de 18 cavalos
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Máquinas de Manutenção de Pisos
Floor Care ONE

A alfaia de manutenção de pisos Floor care one, é a opção
profissional, a preços extremamente competitivos. Apresenta
construção extremamente robusta

mais
uma

Indicada para ser puxada por tratores (3 pontos de engate), dispõe de
uma articulação dupla – faz os cantos sem arrastar piso para os lados,
ou se o trator apanhar um alto, a máquina mantem-se nivelada.
Dispõe 2 linhas de dentes em aço, com regulação de profundidade de 1
a 6 cm. À medida que os dentes vão ficando mais gastos, pode-se
regular para que fiquem sempre à mesma profundidade
Vem equipada com uma pá niveladora central e um rolo de acabamento
final, que deixa o piso “fechado”, mas muito comodo para montar.
Com uma roda lateral, para evitar que a máquina bata na parede, pode
ter como extra uma pá lateral para remoção do piso que se acumula
junto à teia
Potencia necessária para as
máquinas Floor Care One
ref

Largura

Potencia
do trator

M AQ - 51 31

1,60 m

20 hp

M AQ - 51 32

1,80 m

25 hp

M AQ - 51 33

2,00 m

27 hp

M AQ - 51 34

2,20 m

30 hp

M AQ - 51 35

2,50 m

35 hp
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Máquinas de Manutenção de Pisos
Extras
Pá lateral

Para remoção do excesso de
piso que
se acumula junto às paredes
Para modelo AHK :
Ref MAQ-5646
Para modelo One:
Ref MAQ-5792NG

Kit Sistema Hidraulico
Para a maquina AHK
montado de origem
Ref MAQ-4852

–

terá

Bicos de escarificador

que

vir

Para pisos com tendência a compactar.
Aj ust áveis em profundidade, é possível operar a maquina sem os bicos
de escarificador estarem em funcionamento
Para modelo AHK :
Para modelo One:
Ref MAQ4408 NG
Ref MAQ-5705
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Sistemas de Rega

FOTO

SISTEMAS DE REGA
Os pisos de picadeiro necessitam de um sistema de rega para que atinjam a sua máxima
performance. Um sistema de rega bem planeado e executado e, adaptado às condicionantes
existentes é fundamental para garantir a distribuição uniforme da humidade, mesmo em dias
ventosos.
Um sistema de rega mal executado pode provocar a secura de determinadas zonas, causando
pó, enquanto que outras zonas ficam alagadas, levando a um comportamento desigual do piso.
Recomendamos um sistema de rega por micro-aspersão para picadeiros interiores e rega por
aspersão para picadeiros exteriores.

Ref.

Produto

SR-PP2040

Aspersão pop-up 20x40 m

SR-PP2060

Aspersão pop-up 20x60 m

SR-PP3070

Aspersão pop-up 30x70 m

SR-PP4080

Aspersão pop-up 40x80 m

SR-MICRO1530

Microaspersão 15x30 m

SR-MICRO2040

Microaspersão 20x40 m

SR-MICRO2060

Microaspersão 20x60 m
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Sistemas de Rega- aspersão lateral
Aspersão pop-up para Picadeiros 20x40:

Aspersão pop-up para Picadeiro 30x70:

✓ 6 aspersores sistema pop-up marca
“hunter”
✓ Aspersores
facilmente
direccionáveis,
corpo interior em inox
✓ 3 electro válvulas
✓ Tubagem em pvc de alta densidade
enterrada em volta do picadeiro
✓ Computador de programação
✓ Necessidades de abastecimento de
5m3/h e 4 bars à entrada do picadeiro

✓ 6 aspersores sistema pop-up marca
“hunter”;
✓ Aspersores
facilmente
direccionáveis,
corpo interior em inox;
✓ 3 ou 6 electro válvulas;
✓ Tubagem em pvc de alta densidade
enterrada em volta do picadeiro;
✓ Computador de programação;
✓ Necessidades de abastecimento de
8m3/h (para 6 electro válvulas) ou 16m3/h
(para 3 electro válvulas); 6 bars à entrada
do picadeiro.

Aspersão pop-up para Picadeiro 20x60:
✓ 8 aspersores sistema pop-up marca
“hunter”;
✓ Aspersores
facilmente
direccionáveis,
corpo interior em inox;
✓ 4 electro válvulas;
✓ Tubagem em pvc de alta densidade
enterrada em volta do picadeiro;
✓ Computador de programação;
✓ Necessidades de abastecimento de
8m3/h e 4 bars à entrada do picadeiro.

Aspersão pop-up para Picadeiro 40x80:
✓ 6 aspersores pop-up de longo alcance
marca Sime sportgun 1” ½;
✓ 6 electro válvulas;
✓ Tubagem em pvc de alta densidade
enterrada em volta do picadeiro;
✓ Computador de programação;
✓ Necessidades de abastecimento de
21m3/h e 4 bars à entrada do picadeiro.
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Sistemas de Rega- microaspersão

Mircroaspersão 15x30
✓ Com 2 sectores
✓ Microaspersores marca Netafim
✓ Microaspersores com válvula anti-pingo
✓ Microaspesão suspensa com estabilizador no tecto do picadeiro, aproveitando as vigas ou
com cabos de aço
✓ Com filtro partículas à entrada do sistema
✓ Com computador de programação
✓ Necessidades de abastecimento de 3,6m3/h e 3 bars à entrada do picadeiro
Mircroaspersão 20x40
✓ Com 4 sectores
✓ Microaspersores marca Netafim
✓ Microaspersores com válvula anti-pingo
✓ Microaspesão suspensa com estabilizador no tecto do picadeiro, aproveitando as vigas ou
com cabos de aço
✓ Com filtro partículas à entrada do sistema
✓ Com computador de programação
✓ Necessidades de abastecimento de 3,6m3/h e 3 bars à entrada do picadeiro
Microaspersão 20x60
✓ Com 4 sectores
✓ Microaspersores marca Netafim
✓ Microaspersores com válvula anti-pingo
✓ Microaspesão suspensa com estabilizador no tecto do picadeiro, aproveitando as vigas ou
com cabos de aço
✓ Com filtro partículas à entrada do sistema
✓ Com computador de programação
✓ Necessidades de abastecimento de 4,5m3/h e 3 bars à entrada do picadeiro
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Teias

TEI AS
A teia é uma estrutura fundamental num picadeiro quer coberto quer descoberto. Esta estrutura
consiste no revestimento das paredes em volta da arena, revestimento esse que deverá ser de
materiais resistentes a pancadas e ao desgaste pelos anos. Esta assume um papel importante no
que respeita à segurança do cavaleiro e do cavalo, pois evita que ambos toquem e raspem na
parede evitando possíveis acidentes.
As teias que propomos deverão ser assentes em lancil de cimento, com afastamento de 30cm da
parede.
Dispomos de teias com vários tamanhos e inclinações de acordo com o picadeiro e o cliente.

Ref.

Produto

TEI-101

Teia em material sintético standard castanha

TEI-102

Teia em material sintético standard outras cores

TEI-201

Teia em material sintético painel duplo

TEI-301

Teia em madeira de pinho com velatura

TEI-801

Opção contorno de pilares

TEI-901

Portão de teia em duas folhas total 3m

TEI-902

Porta de teia em uma folha com 80cm
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Teias
Teias em material sintético
Excelente solução para execução de teias, apresentam
uma serie de vantagens em relação à madeira:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Grande resistência
Grande durabilidade - Não apodrece
Lavável
Não necessita de qualquer manutenção
Não sofre variações de dimensão com humidade
Indicado igualmente para o exterior, com estabilizador
de raios UV

Teia em material sintético standard:
Altura da teia: 125cm
Com acabamento em tábua boleada
Tabuas maciças com encaixe macho-fêmea com 28mm
espessura;
Barrotes para assentamento da teia em material sintético
Opção contorno de pilares interiores

Exemplo de teia com
contorno de pilares.
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Teias

Teia em madeira
Altura total da teia: 125cm
Material: casquinha
Com acabamento em tabua boleada
Tábuas maciças com encaixe macho-fêmea com 38mm
espessura;
✓ Opção contorno de pilares interiores
✓ Madeira com tratamento cuprinol + velatura à escolha
✓
✓
✓
✓

Portões
✓ Estrutura interior metálica
metalizada;
✓ Lado interior continuação da
teia existente;
✓ Forrado do lado exterior a
contraplacado ou
contraplacado marítimo;
✓ Todas as ferragens incluídas.

Apoio metálico superior da teia
✓ Para teias sem muro traseiro
✓ Calha galvanizada fixada aos
pilares;
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Coberturas Metálicas
Executamos estruturas metálicas ideais para cobrir picadeiros, armazéns de palha, naves de
boxes ou outros espaços que necessitem de uma cobertura económica e robusta.
As estruturas são de grande resistência e longevidade e apresentam um especto moderno e
discreto.
✓ Estrutura metálica em ferro, com pórticos autoportantes e cobertura em chapa lacada sem
isolamento, ou com isolamento 30mm em sandwich com cor à escolha;
✓ Opção também com chapa sandwich 40mm a imitar telha lusa
✓ Estrutura em duas águas;
✓ Larguras entre 9m de largura até 40m, comprimentos ilimitados;
✓ Altura mínima entre 2,4m até 7m;
✓ Pilares e asnas em perfil IPE com pré-tratamento e pintado em cor à escolha;
✓ Opção de pilares e asnas galvanizados até larguras de 24m;
✓ Madres em perfil metálico ómega galvanizado ou madeira
✓ Totalmente amovível - todas as peças da cobertura são aparafusados
✓ Soldaduras industriais, com controle de qualidade em fábrica
Para cada cobertura existe um projecto para definir as medidas dos perfis a usar, tendo em conta
as dimensões da cobertura, altura, local do país a implementar entre outros aspectos.

Imagem ilustrativa de uma cobertura com chapa sandwich, com madres em madeira
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Coberturas Metálicas
Picadeiro 15x30m
Cobertura em estrutura metálica em duas águas
Altura de pilares : 4,50 m
Vão livre interior 15,60 m (para possibilitar colocação de teia com 30cm de fundo)
Superfície coberta total aprox. 574m2
Beirado saliente um metro em todo o perímetro da estrutura
Cobertura em chapa simples lacada cor a definir 0,6mm com 5 ondas
Pilares e vigas em perfil IPE, aço S275 , com decapagem + primário + pintura de
acabamento - RAL à escolha
✓ madres galvanizadas
✓ inclui travamentos
✓ instalação incluída
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Picadeiro 20x40m
✓ Cobertura em estrutura metálica em duas águas
✓ Altura de pilares : 4,50 m
✓ Vão livre interior 20,60 m (para possibilitar colocação de teia com 30cm de fundo)
✓ Superfície coberta total aprox. 963m2
✓ Beirado saliente um metro em todo o perímetro da estrutura
✓ Cobertura em chapa simples lacada cor a definir 0,6mm com 5 ondas
✓ Pilares e vigas em perfil IPE, aço S275 , com decapagem + primário + pintura de
acabamento - RAL à escolha
✓ madres galvanizadas
✓ inclui travamentos
✓ instalação incluída
Painel sanduiche standard
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Coberturas Metálicas
Picadeiro 20x60m
✓ Cobertura em estrutura metálica em duas águas
✓ Altura de pilares : 4,50 m
✓ Vão livre interior de 20,60m (para possibilitar colocação de teia com 30cm de fundo)
✓ Superfície coberta total aprox. 1.415m2
✓ Beirado saliente um metro em todo o perímetro da estrutura
✓ Cobertura em chapa simples lacada cor a definir 0,6mm com 5 ondas
✓ Pilares e vigas em perfil IPE, aço S275 , com decapagem + primário + pintura de
acabamento - RAL à escolha
✓ madres galvanizadas
✓ inclui travamentos
✓ instalação incluída

Ref

Opções

CM-5030
CM-5130
CM-8001
CM-8002
CM-8004
CM-8005

opção chapa sandwich 30mm
opção chapa a imitar telha sandwich 30mm
opção empena translucida
Opção galvanização dos pilares e vigas
opção caleiras laterais
opção cobertura adjacente lateral com 5m de profundidade

Painel sandwich standard

Painel sandwich a imitar telha (extra)
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Espelhos

ESPELHOS

Espelhos para picadeiro

Os Espelhos são um elemento fundamental para a pratica Equestre. São um apoio fundamental
para o cavaleiro validar “visto de fora” se o cavalo executa os exercícios de forma correcta,
possibilitando uma correcção imediata por parte do cavaleiro, obtendo uma evolução muito
mais rápida e correcta no ensino do cavalo.
São uma ferramenta muito útil para os instrutores ajudarem os alunos a corrigir a sua posição
eventuais erros cometidos.
A Equiapara é pioneira em Portugal na execução de paredes de espelhos, tanto em picadeiros
interiores, como em picadeiros exteriores.

Painel sanduiche standard
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Espelhos Standard

ESPELHOS STANDARD - Espelhos de alta qualidade e de fácil instalação!
Estes espelhos apresentam módulos com 1,6m x 2,5m, permitindo a sua colocação conjunta de
forma a criar uma parede de espelhos
✓ Espelhos de segurança – os espelhos incluem uma pelicula traseira, que em caso de quebra,
os pedaços mantêm-se dentro da estrutura
✓ Espelhos com 6mm de espessura, Robusta moldura metálica galvanizada em todo o
perímetro de cada espelho
✓ Com um isolamento estruturante totalmente rígido de 20mm, a condensação de humidade é
praticamente eliminada, conferindo maior resistência aos impactos;
✓ Revestimento traseiro em folha de alumínio nos espelhos interiores
✓ Revestimento traseiro em contraplacado marítimo de 6mm mos espelhos exteriores
Possibilidade de fornecimento com montagem incluida, ou apenas com instruções de
montagem para instalação por conta do cliente (DIY)

Painel sanduiche standard
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Espelhos de Luxe

ESPELHOS DE LUXE- Espelhos de alta qualidade com uma moldura
única numa parede inteira!
✓ Espelhos de segurança – os espelhos incluem uma pelicula
traseira, que em caso de quebra, os pedaços mantêm-se dentro
da estrutura
✓ Espelhos com 1,6m altura, com 6mm de espessura,
✓ Com um isolamento estruturante totalmente rígido de 20mm, a
condensação de humidade é praticamente eliminada,
conferindo maior resistência aos impactos;
✓ Todos os espelhos são fornecidos com uma moldura em madeira
maciça extremamente elegante. Em madeira de casquinha,
com 100mm x 75mm nos picadeiros interiores ou em thermowood
com 90 x 90 mm para os picadeiros exteriores;
✓ As paredes inteiras em espelho são feitas com uma moldura
única
✓ Inclui borracha para isolamento em todo o perímetro.
✓ Espelhos exteriores com forro traseiro em contraplacado marítimo
de 6mm
Painel sanduiche standard
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Espelhos

1- espelho de alta qualidade 6mm;
2- elemento aderente, para espelho
de segurança
3- Camada de isolamento em
poliuretano rigido;
4- Folha de alumínio (picadeiros
interiores) ou contrapalcado marítimo –
(picadeiros exteriores)

Suportes metálicos
galvanizados de duplo apoio,
com chumbadouros
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Boxes
A Equiapara dispõe de uma gama alargada de Boxes de Interior e de Exterior, bem como de
Naves de Boxes e outras estruturas equestres. Dispomos igualmente de uma completa gama de
edifícios de boxes totalmente construídos em madeira.
Temos uma parceria estratégica com uma das empresas lideres a nível mundial nas boxes para
cavalos – a Corton – com a melhor qualidade a nível mundial, a preços extremamente
competitivos
Quando fazemos um novo projecto garantimos:
✓ Qualidade, resistência e durabilidade dos materiais;
✓ Funcionalidade das estruturas, adaptadas às necessidades de cada Cliente;
✓ Reduzida manutenção;

✓ Cumprimento das todas as normas de segurança para o cavalo e cavaleiro;
✓ Conforto para o cavalo;
✓ Possibilidade de construir estruturas completas com boxes, casas de arreio, zonas de
arrumos e armazéns e/ou celeiros;

✓ Estruturas modulares
extremamente versáteis e
adaptadas a qualquer
necessidade;
✓ Layouts personalizados;
✓ Rapidez de construção;
✓ Pode-se desmontar e levar
para outro lado!
✓ Sem erros. Devidamente
Produzimos igualmente uma completa gama de edifícios
de boxes totalmente construídos em madeira. Com uma
seleção de madeiras de pinho nórdico, pinho silvestre e
madeiras lameladas, construímos os nossos edifícios com
uma forte robustez, e um design extremamente apelativo
e funcional.
A beleza de um material nobre como a madeira, com
uma grande versatilidade e lógica de construção
modular

projectado para o seu

cavalo!
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Boxes
Boxes – tábuas
de– preenchimento
Todas as nossas boxes podem v ir, com tábuas
nos seguintes materiai s
Tábuas de boxe em composto sintético – é o standard para
todos os modelos
Excelente solução, apresentam uma serie de vantagens em
relação à madeira:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Grande resistência
Grande durabilidade - Não apodrece
Lavável
Não necessita de qualquer manutenção
Não sofre variações de dimensão com humidade
Indicado igualmente para o exterior, com estabilizador
de raios UV
Tábuas de boxe em aglomerado de
bamboo
Aspecto nobre como a madeira
Enorme resistência e dureza
Grande durabilidade
Não sofre variações de dimensão
com humidade
✓ Indicado igualmente para o exterior
✓ Impregnada
com
tratamento
bamboo- care oil, com protecção
raios UV e função anti-fungicida
✓
✓
✓
✓

Tábuas de
exótica

boxe

em

madeira

✓ Aspecto nobre
✓ Madeira Okan ou equivalente
✓ Madeira exótica de Classe A Enorme resistência e dureza
✓ Grande durabilidade
✓ Indicado igualmente para o
exterior
✓ Necessita
de
manutenção
apenas para manter o seu
aspecto

32

Boxes – galvanização/ lacagem
Gal v anização
Todos os nossos produtos são galvanizados por imersão a quente de acordo com a norma
europeia NEN-EN-ISO 1461, com uma espessura média da galvanização de 55µ/m2, no caso
dos painéis das boxes e de 85 µ/m2 no caso de pilares e vigas.
Essa camada assegura uma enorme longevidade, que consoantes os ambientes, pode ser mais
de 50 anos em ambientes rurais. A Equiapara, dá uma garantia de 10 anos da galvanização.

Sistema de lacagem multi-camadas
A pintura que é feita nas boxes, designada por lacagem,
pode ser dada com as cores que quiser (RAL).
A lacagem aumenta a longevidade das boxes, durabilidade
e estabilidade da própria cor e a forma como se fixa nos
elementos metálicos, dando uma proteção contra os raios
UV.
1º passo - galvanização
A lacagem é dada sobre os materiais já galvanizados, para
garantir que os mesmos nunca ficam enferrujados.
2º passo – polimento
em toda a superfície das boxes, para garantir que as
mesmas fiquem perfeitamente lisas
3º passo – pré tratamento primário,
de desengorduramento com solventes, epoxy-polyéster –
camada de 60-80 µm, ISSO 2360
4º passo – lacagem- com tinta em pó, tipo polyester, que
posteriormente leva um processo de secagem em forno
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Boxes de Interior
– Painelfrontais
Frontaisde
interiores
Boxes- painéis
interior

Painel frontal porta correr
Standard Ref. BOX1100
Profissional Ref BOX1200

Painel front al clássico Ajud a
Ref. BOX1300

Painel frontal Clássico “Milton”
Ref. BOX2200

Painel frontal Clássico Milton em ”V”
Ref. BOX2400

Painel frontal Clássico Queen
Ref. BOX3200

Painel frontal Clássico Queen em “V”
Ref. BOX3400

Painel frontal Clássico Rembrandt
Ref. BOX4200

Painel frontal Clássico Rembrandt em “V”
Ref. BOX4400
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Boxes de Interior – Painel Frontal Standard
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Boxes de Interior – Painel Frontal Profissional

36

Boxes de Interior – Painel Frontal standard vs Profissional

Boxe interior

Standard

profissional

altura da frente
altura da frente incluindo calha da porta de
correr

2200mm

2300mm

2240mm

2340mm

altura das laterais

2200mm

2300mm

medidas standard

3000, 3500mm

3000, 3500mm

tabuas em compósito sintético castanho/ preto

standard

standard

tabuas em madeira exótica/ bamboo

opcional

opcional

espessura das tabuas

28mm

28mm

perfis

calha "C"

canal parede dupla

espessura do painel

50mm

50mm

distancia entre as grades

max 60mm

max 55mm

espessura das grades

Ø22mm

Ø28mm

largura da porta de correr

1240mm

1370mm

largura do acesso da porta de correr

1140mm

1290mm

tipo de guia na parte inferior da porta

perfil em "U"

rolamentos

calha galvanizada de topo

50x45mm

50x45mm

tipo de rolamentos - blindados

singular

tandem

sistema de fecho automatico na porta de correr

standard

standard

comprimento da calha da porta de correr

2400mm

total da frente

acabamento standard

galvanizado

galvanizado

abertura para alimentação

250x230mm

250x230mm
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Extras– Painel Frontal standard e Profissional

Opção frente
Galvanizada + Lacada
Ref. BOX1102

Opção frente com tábua
horizontal – Ref. BOX1105

Opção janela na
porta
Ref. BOX1103

Opção com poste
133mm diâmetro
entre frentes
Ref. BOX1106

Opção grelha
amovível
Ref. BOX1104

Topo de poste com
bola em alumínio
para lacar
Ref. BOX1107

Opção tábuas em aglomerado
de bamboo – Ref. BOX1108
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Boxes de Interior – Painel Frontal Ajuda

1

2

O nosso modelo de boxe
clássica mais económico!
✓ Com porta de correr
✓ Pode ser feito a partir dos
painéis frontais standard
ou profissionais
✓ Com um robusto poste de
133mm diâmetro 3,6mm
de cada lado da frente

3

4

5
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Boxes de Interior – Painel Frontal Clássico Milton

1

Frente clássica Milton
✓ Pode ser feito na versão
standard ou profissional
✓ Com porta de batente
✓ Dobradiças em inox
reguláveis
✓ Robusta fechadura que
permite abrir do lado de
dentro e do lado de fora
da boxe, inviolável por
cavalos
✓ Com 1 poste quadrado de
90mm de cada lado da
porta
✓ Diversas opções possíveis

2

3

40

Boxes de Interior – Painel Frontal Clássico Milton em “V”

2
1

3

4

Frente clássica Milton em “V”
✓ Pode ser feito na versão standard ou
profissional
✓ Com porta de batente
✓ Dobradiças em inox reguláveis
✓ Robusta fechadura que permite abrir
do lado de dentro e do lado de fora
da boxe, inviolável por cavalos
✓ Com 1 poste quadrado de 90mm de
cada lado da porta
✓ Diversas opções possíveis
5
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Boxes de Interior – Painel frontal Queen

1

2

Frente clássica Queen
Pode ser feito na versão standard ou profissional
Com porta de batente
Dobradiças em inox reguláveis
Robusta fechadura que permite abrir do lado de dentro e do
lado de fora da boxe, inviolável por cavalos
✓ Com 1 robusto poste redondo de 133mm diâmetro x 3,6mm de
cada lado da porta
✓ Diversas opções possíveis
✓
✓
✓
✓

3
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Boxes de Interior – Painel frontal Queen em “V”

1

2

3

Frente clássica Queen em “V”

4

✓ Pode ser feito na versão
standard ou profissional
✓ Com porta de batente
✓ Dobradiças em inox reguláveis
✓ Robusta fechadura que permite
abrir do lado de dentro e do
lado de fora da boxe,
inviolável por cavalos
✓ Com 1 robusto poste redondo
de 133mm diametro x 3,6mm
cada lado da porta
✓ Diversas opções possíveis
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Boxes de Interior – Painel frontal Rembrandt
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1

2

3

Frente clássica Rembrandt

4

✓ Pode ser feito na versão
standard ou profissional
✓ Com porta de batente
✓ Dobradiças em inox reguláveis
✓ Robusta fechadura que permite
abrir do lado de dentro e do
lado de fora da boxe, inviolável
por cavalos
✓ Com 1 robusto poste redondo de
133mm diâmetro x 3,6mm cada
lado da porta
✓ Diversas opções possíveis

Boxes de Interior – Painel frontal Rembrandt em “V”

1

2

Frente clássica Rembrandt em “V”
Pode ser feito na versão standard ou profissional
Com porta de batente
Dobradiças em inox reguláveis
Robusta fechadura que permite abrir do lado de dentro e do lado
de fora da boxe, inviolável por cavalos
✓ Com 1 robusto poste redondo de 133mm diâmetro x 3,6mm cada
lado da porta
✓ Diversas opções possíveis
✓
✓
✓
✓

4

3
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Extras painéis frontais clássicos

Opção frente lacagem
multicamadas sobre
galvanização
Ref. BOX2202

Opção frente com 1 tábua
horizontal – Ref. BOX2205
Opção frente com 2 tábuas
horizontais – Ref. BOX2206

Opção janela na
porta
Ref. BOX2203

Opção com poste
133mm diâmetro
entre frentes
Ref. BOX2207

Opção janela total
na porta
Ref. BOX2204

Topo de poste com
bola em alumínio
para lacar
Ref. BOX2208

Opção tábuas em bamboo –
Ref. BOX2209
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Boxes de Interior Painéis Laterais

Painel lateral standard
Tábuas + Grade – Ref. BOX9100
Painel lateral profissional
Tábuas + Grade – Ref. BOX9200

Painel lateral standard
Tábuas + tábuas – Ref. BOX9101
Painel lateral profissional
Tábuas + tábuas – Ref. BOX9201

Painel lateral de grade 1m altura
standard Ref. BOX9103
Painel lateral de grade 1m altura
profissional Ref. BOX9203

Painel lateral standard
Pescoço de cavalo- Ref.BOX9104
Painel lateral profissional
Pescoço de cavalo- Ref.BOX9204

Painel lateral standard
Tábuas + Tábuas + Grade - Ref.BOX9102
Painel lateral profissional
Tábuas + Tábuas + Grade - Ref.BOX9202

Opções painéis laterais de interior
1. Tabuas em bamboo - Ref. BOX9003
2. Linha de tábua horizontal- Ref. BOX9004
3. Galvanizada + Lacadaem multicamadas- Ref. BOX9005
Painel lateral versão profissional – ver características pagina 35
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Sistemas de limpeza

Opção 1 – painel divisório de correr para dentro do corredor

✓ Sistema fantástico para limpeza mecânica de todas as boxes ao mesmo tempo
✓ Recomendamos que o corredor seja mais largo que a dimensão do painel divisório
Ref. BOX9006

Opção 2 – painel divisório roda
para outra boxe

✓ Permite limpar duas boxes ao
mesmo tempo;
✓ Transforma duas boxes numa
maior, sem ter que retirar painel
divisório – indicado para boxes
de cavalos magoados ou para
éguas paridas
Ref. BOX9007

Opção 3 – painel frontal abre
na totalidade para o corredor

✓ Permite limpar com meios
mecânicos uma boxe de cada
vez
✓ Corredor deverá ser mais largo
ou próximo da dimensão do
painel frontal
Ref. BOX9008
Com painel frontal a abrir em 2
partes Ref. BOX9009
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Boxes de exterior

BOXE EXTERIOR ECO
Descrição
✓ Com telhado com uma água;
✓ Cobertura em painel sandwich com isolamento térmico;
✓ Vigas e madres em madeira de pinho com duas demãos lasur
✓ Em material compósito sintético com 28mm espessura;
✓ Partes metálicas galvanizadas a quente; painel com 50mm espessura;
✓ Divisórias entre boxes com painéis metálicos tábuas + grade;
✓ Porta de batente com janela;
✓ Medidas standard de 3x3; 3,5x3m; 3,5mx3,5m;
✓ Possibilidade de diversas disposições;
✓ Possibilidade de criar zona de duches, casa de arreios, zonas de arrumos
sem frente;
✓ Possibilidade de acrescentar boxes posteriormente.

Medidas
✓ Alt ur a mínima int erior 2,45m;
✓ Alt ur a máxima int erior 2,75m
✓ Telheiro com 1,5m
✓ Medidas standard de 3x3;
3,5x3m; 3,5mx3,5m;
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Boxes de exterior Eco - painéis
1

2

1. Painel da frente exterior com Porta Standard (tábuas
+ tábuas)
Ref. BOX2200
2. Painel da frente exterior com Porta Glass (vidro +
grade) Ref. BOX2201

Painel lateral /traseiro de exterior, com
tabuas horizontais RefBOX3200.

Painel divisório interior intermédio das
boxes exteriores modelo Eco
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Boxes Exteriores Madeira

BOXES EM MADEIRA COM TELHADO EM DUAS ÁGUAS
✓ altura mínima interior: 2,5m; altura máxima interior 3,2m;
✓ pilares em madeira lamelada 16x16cm
✓ cobertura com chapa sandwich cor bordeux 30mm com 5 ondas, ou com chapa a
imitar telha, como extra
✓ Telheiro de 1,5m, com tecto falso em madeira
✓ paredes com tabuas em pinho nórdico com encaixe macho fêmea, bisotadas, com
4,5cm de espessura
✓ Medidas standard de 3x3; 3,5x3m; 3,5mx3,5m;
Ref. BOXMAD2

BOXES EM MADEIRA COM TELHADO EM UMA ÁGUA
✓ altura mínima interior: 2,7m; altura máxima interior 3,2m;
✓ pilares em madeira lamelada 16x16cm
✓ cobertura com chapa sandwich cor bordeux 30mm com 5 ondas, ou com chapa a
imitar telha, como extra
✓ Telheiro com 1,5m
✓ paredes com tabuas em pinho nórdico com encaixe macho fêmea, bisotadas, com
4,5cm de espessura
✓ Medidas standard de 3x3; 3,5x3m; 3,5mx3,5m;
✓ Respiradouro com grelha anti-mosca na parede traseira
Ref. BOXMAD1
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Boxes Exteriores Madeira- detalhes
DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA!

Fecho permite a
colocação de um
cadeado

Dobradiças
reguláveis
Pratico fecho de pé
Segurança extra,
evita que porta
empene

Paredes com tábuas maciças
macho femea
Em casquinha vermelha
Com 45mm de espessura

Respiradouro com rede antimosca
Na parede traseira – promove
uma boa ventilação e melhora
o comportamento térmico
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Boxes Exteriores

Disposição em Linha
Ref. BOX0200

Disposição em “L”
Ref. BOX0201

Disposição em “U” Ref. BOX0202
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Boxes Exteriores- projectos especiais

Fazemos projectos totalmente em madeira à medida.
Com uma equipa de carpintaria de excelência, adaptamos a nossa
construção modular ás suas necessidades, com acabamentos sempre
de excelencia

54

Nave de Boxes

NAVES DE BOXES
A Nave de Boxes é uma estrutura versátil que pode ser construída como sendo a estrutura
principal ou como um ponto de apoio entre estruturas já existentes. Facilmente se enquadra no
ambiente rural, devido às suas cores e materiais utilizados.

Trata-se de um edifício, que apesar da sua dimensão, tem uma estrutura leve que dispensa a
utilização de postes no seu interior, conferindo-lhe uma amplitude agradável que que evita
obstruções e condicionamentos do espaço.
Características técnicas das Naves de Boxes:
✓ Totalmente personalizável, em termos de dimensões, espaços e numero de boxes;
✓ Boxes standard com as seguintes medidas: 3x3; 3,5x3m; 3,5mx3,5m; 3x4m; 3,5x4m e 4x4m;
✓ Cobertura em painel sandwich com isolamento térmico, em duas águas; Opção de painel
sandwich a imitar telha
✓ Revestimento exterior em pinho nórdico ou com painéis metálicos com material compósito
sintético
✓ Painéis interiores em material compósito sintético ou madeira exótica;
✓ Partes metálicas galvanizadas a quente; painel com 50mm espessura;
✓ Variedade de modelos de boxes interiores para instalar no edifício;
✓ Possibilidade de acrescentar boxes posteriormente;
✓ Altura mínima do edifício: 2,4m, altura máxima: 4m;
✓ Telheiro com 80cm em todo o perimetro
✓ Corredor com 3m;
✓ Portão de correr num dos topos ou em ambos os topos em duas folhas com a totalidade da
largura do corredor.
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Nave de Boxes

1

2

3

4

5

Exemplo de planta de Nave de Boxes

6
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Boxes – Portas exteriores
Porta de madeira, modelo em Z
Medida da porta: 1,2m x 2,2m
Com tabuas macho femea
bisotadas de pinho nórdico 31mm
Com robusto Z de reforço em cada
folha
Com fecho inferior de segurança de
abertura com o pé
Dobradiças reguláveis, para fixar em
madeira ou em betão
Calha em “U” galvanizada no topo
da folha inferior, para evitar que
cavalos roam madeira
Possibilidade de incluir grades em “V”
Possibilidade de tratar madeira com
Lazur na tonalidade à escolha

Modelo Eco
Medida da porta: 1,2m x 2,2m
Estrutura metálica galvanizada em todo
o perímetro em “C”, espessura de 50mm
Inclui aro metálico tubolar
Com tábuas em pinho tratado em
autoclave ou tábuas sintéticas
Possibilidade de lacagem
Com fecho inferior de segurança de
abertura com o pé
Dobradiças em inox reguláveis
Possibilidade de incluir grades em “V”
Portas de boxe exteriores Corton
Medidas standard: 1100 x 2200mm;
Medida profissional: 1200x2300mm
Estrutura metálica galvanizada em todo
o perímetro em “d”
Robusto aro metálico galvanizado com
50 x 100mm, com batente incorporado
em todo o perímetro
Tábuas em compósito sintético;
Dobradiças inox reguláveis
Sem qualquer tipo de frestas
Fechadura “finger lock”, que permite
abrir do lado de dentro e do lado de
fora, inviolável pelo cavalo
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Boxes – Portas exteriores

Porta Boxe Standard
Glass

Extra lacagem

Portas clássicas
- Partes metálicas
galvanizadas a quente;
- Tábuas em compósito
sintético castanho de 28
mm;
- Medidas standard: 1100 x
2200mm;
- Medida profissional:
1200x2300mm
- Dobradiças inox
reguláveis
Porta de Boxe Exterior
Clássica
Ref

Porta Boxe Clássica
Glass

Descrição

BOX 1402

Porta de boxe exterior em madeira

BOX 1403

Porta de exterior Eco

BOX1400

Porta de Boxe Exterior Standard

BOX1401

Porta de Boxe exterior Standard Glass

BOX2400

Porta de Boxe Exterior Clássica

BOX2401

Porta de Boxe Exterior Clássica Glass

BOX0400

Opção Extra Lacagem

BOX0401

Opção de Tábuas Sintéticas de outra cor
ou de madeira exótica

BOX0402

Opção Grade em “V”

Opção Grade em “V”
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Boxes – Portões

Portões de Correr
- Partes metálicas galvanizadas a
quente;
- Portão com abertura em 1 ou 2
folhas e fechadura com chave;
- Tábuas em compósito sintético
castanho de 28 mm;
- Medidas standard: 2400x2415mm;
- Possibilidade de medidas
personalizadas.
Portão de Correr
Standard

Portão de Correr Glass

Portões de Batente:
- Partes metálicas galvanizadas a
quente;
- Portão com abertura em 2 folhas e
fechadura com chave;
- Inclui robusto aro metálico;
- Tábuas em compósito sintético
castanho de 28 mm;
- Dobradiças ajustáveis;
- Medidas standard: 2400x2415mm;
- Possibilidade de medidas
personalizadas.

Portão de batente
Standard, lacado

Portão de Batente
Clássico

Portão de batente
Standard glass, extra
grades
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Boxes – Portões

Ref.

Portões de Batente

BOX2500

Portão de Batente Standard

BOX2501

Portão de Batente Standard Glass

BOX3500

Portão de Batente Clássico

BOX3501

Portão de Batente Clássico Glass

BOX0500

Extra Lacagem cor à escolha

BOX0501

Extra tábuas sintéticas em outras cores ou em
madeira exótica

Ref.

Portões de Correr

BOX1500

Portão de Correr Standard

BOX1501

Portão de Correr Glass

BOX1502

Extra Tábuas em compósito sintético de outras cores
ou madeira exótica

BOX1503

Extra proteção galvanizada da calha
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Boxes – Janelas

Janela standard Glass

Janela standard

Janela Clássica Glass
(fotografia com extra lacagem)
Ref

Janela Clássica

Descrição

BOX1600

Janela Standard

BOX1601

Janela Standard Glass

BOX2600

Janela Clássica

BOX2601

Janela Clássica Glass

BOX0600

Opção Extra Lacagem

BOX0601

Opção de Tábuas Sintéticas de outra
cor ou de madeira exótica

BOX0602

Opção Grade em “V”

Características técnicas:
- Partes metálicas galvanizadas a quente;
- Inclui aro metálico de perfil de 50 x 50mm;
- Janela em tabuas de compósito sintético de
28 mm castanhas
- Com aro superior anti-pingo

Janela Standard opção
Grade em “V”

- Modelo Glass com grades amovíveis e vidro;
- Dobradiças ajustáveis;
- Estrutura Galvanizada
- Opção de lacagem com cor personalizada;
- Medidas standard:1000x1000mm;
- Possibilidade de medidas personalizadas.
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Boxes – divisórias dos duches
Divisória duche 1
Construção galvanizada
Poste Ø133mm /2000mm,
com tampa galvanizada
e 2 argolas
Barra divisória em tubo
76mm
Comprimento total de
2500mm
BO-Duche01
Divisória duche 2
Construção galvanizada
Poste Ø133mm /2000mm,
com tampa galvanizada e
2 argolas
Poste traseiro Ø133mm
/1340mm, com tampa
galvanizada
Divisoria com tabuas
sintéticas em calha
metálica parede dupla
Comprimento total de
2500mm
BO-Duche02
Divisória duche 3
Identico ao modelo 2,
sem poste traseiro –
fixação à parede
Comprimento total de
3000m
BO-Duche03

Extras

Bola no topo
Lacagem do painel

Poste para duche
Construção galvanizada
Poste Ø133mm /2000mm, com tampa
galvanizada e 2 argolas
BO-Duche04
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Boxes – Acessórios

Manjedoura de
palha de parede
em ferro
galvanizado
Ref. BOX0701

Bebedouro Suevia
plástico indestrutível
Ref. BOX0702

Ref. BOX0703
Comedouro em ferro
galvanizado anti desperdício

Ref. BOX0707
Apoio para 3
arreios em
madeira
lacada

Ref. BOX0706
Apoio para 4
cabeçadas
em madeira
lacada

Argola de fixação à Argola para chumbar á
parede – 6cm
parede 8cm diâmetro
diâmetro
Ref. BOX0715- galvanizada
Ref. BOX0714
Ref. BOX0716-preta

Apoio de cobrejões/ mantas para portas
Galvanizado Ref. BOX0704
Lacado a preto Ref. BOX0711

Ref. BOX0705
Duche articulado em
ferro galvanizado
com mangueira
incluída

Ref. BOX0717
Íman para fixação
das janelas -4,5cm
profundidade
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Tronco de Contenção Boxes – troncos de contenção
Tronco modelo standard- com
arco
•- Dimensões: 2300x1000x2040mm
(HxWxL)
•Construção em ferro galvanizado
•Estrutura superior em arco
•Barras laterais tubulares
reguláveis em altura
•Barra da frente do tronco tubular
ajustável em altura e amovível
•Porta traseira com fecho duplo,
dobradiças em inox reguláveis
•porta traseira com revestimento
a borracha e 2 tábuas amovíveis
•tábuas sintéticas cor castanha
Ref:TRO1000

Tronco de contenção com porta
lateral
Ref:TRO2000
•Dimensões: 2300x1000x2040mm
(HxWxL)
•Construção em ferro galvanizado
•Estrutura superior em arco
•Porta lateral preenchida com
tábuas,
•Barra da frente do tronco tubular
ajustável em altura e amovível
•Ambas as portas com fecho duplo,
dobradiças em inox reguláveis
•porta traseira com revestimento a
borracha e 2 tábuas amovíveis
•tábuas sintéticas cor castanha

Tronco modelo para égua + poldro
•- idêntico ao modelo anterior -TRO2000
•extra 2 portas com 60cm x1,2m para serem fixadas
à parede
Ref:TRO3000
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Boxes – Boxes Desmontáveis para Concursos

Boxes desmontáveis tipo concurso, com as seguintes características:
✓ Estrutura em ferro galvanizado, com painéis plásticos de alta resistência aos choques, com
coloração verde;
✓ Cobertura em lona reforçada de alta resistência de 660g/m2;
✓ Dimensões de 3000x3000mm;
✓ Disposição em conjuntos de 6 no sistema costas com costas.
Ref. BOX1800

Esquema de montagem
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Guias Elétricas

GUIAS ELÉCTRICAS
Todas as nossas guias elétricas, da marca Hippocenter são consideradas
topo de gama. Por essa razão, esta é a guia líder de vendas a nível
mundial – com um preço imbatível!
Características gerais:
- diâmetros de 10,12, 15,16, 18 e 20 metros, outras medidas a pedido do
cliente;
- capacidade para 3, 4, 6 e 8 cavalos;
- estrutura galvanizada;
- corredor de 2,5 metros;
- de acordo com as mais rigorosas normas de segurança Europeias;
- funciona com 220v –motor de 0,75Kw - consumos muito baixos.
- 2 anos de garantia.
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Guias Elétricas
✓ Com
3
correias
de
transmissão,
para
maior
tracção. Inclui uma cobertura
para proteger motor e sistema
de transmissão
✓ Com capacidade de atingir
até 20km/h, permite trabalhar
os cavalos a passo e a trote
✓ Motorização Lenze
Caixa de controlo, com 3 modos, esquerda,
direita e automático; velocidade variável;
Butão de emergência; No modo automático,
vira para a direita e esquerda a cada 10 min

Divisoria standard
Divisoria standard, incluída no preço base da guia
elétrica:
10
barras
oscilantes
de
alumínio
eletrictrificadas, para maior proteção

Extras
Divisória de segurança
Com rede na parte superior e
borracha na parte inferior, com
correntes eletrificadas

Sistema automático de
lubrificação
Sistema de Irrigação
Sistema de irrigação preparado
para regar o corredor de
trabalho.

Sistema automático de
lubrificação dos rolamentos.
Isso significa que não se tem
que preocupar com a
lubrificação durante um
ano. No final estes cartuchos
têm que ser substituídos

67

Guias Elétricas- vedações
Vedação Hippo Safety Fence uma vedação segura e económica!

Vedação HSF com bandas 47mm largura, disponível em cinzento e castanho;
com estabilizador de raios UV; As bandas são fixadas com um tensionador para se apresentarem
sempre esticadas. Não necessitam de manutenção
Postes pinho tratado torneado, 10cm diâmetro, chumbados com betão;
Inclui 1 portão com 150cm em madeira
Possibilidade de 3 ou 4 bandas

Vedação em madeira
Postes pinho tratado torneado, com 12cm
diâmetro, chumbados com betão;
Barreiras com 12cm de diâmetro cortadas ao
meio, fixadas com parafusos inox
Inclui 1 portão com 150cm em madeira
Possibilidade de 2 ou 3 barreiras.
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Guias Elétricas- vedações
Vedação redonda Grand Prix- a vedação mais
segura!

Estrutura
em
ferro
galvanizado,
totalmente em redondo
Tábuas em material composto sintético
de alta densidade, 32mm
Vedação interior e exterior com sapatas
metálicas para fixação ao betão
Fechadura de alta resistência, com
abertura no exterior e interior
Opção com estrutura metálica para ser
chumbado no betão

É a solução de vedação mais segura.
De enorme durabilidade e resistência!
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Guias Elétricas- Pavimentos e revestimentos
Pavimentos e revestimentos
Pavimento da base do corredor da Guia em
aleveolos de PVC
Cria uma base estável e não escorredia, com
capacidade de drenagem

Centro da Guia em betão préfabricado

Rede corta vento

Rede corta vento e meia altura ou altura completa
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Guias Elétricas- coberturas
Cobertura do corredor
Cobertura básica
• Estrutura metálica em perfil IPE
• Cobertura em chapas poliéster stabipol com 5m
• Vedações da guia à escolha

Cobertura confort
• Estrutura metálica em perfil IPE
• Cobertura em chapas poliéster stabipol com 5m
• Vedação exterior em tabuas de pinho tratadas com
45mm

Cobertura prestige
• Estrutura metálica em perfil IPE
• Cobertura em chapas poliéster stabipol com 5m
• Vedação exterior com estrutura metálica
galvanizada e tabuas maciças PVC 32mm

Cobertura profissional
• Modelo removível- não necessita de fundações
• De 12 a 20m de diametro
• Estrutura galvanizada
• Estrutura fixada com chumbadouros especiais
• Cobertura em lona plastificada de alta resistencia
• Paredes exteriores em contraplacado marítimo de
19mm
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Guias Elétricas- coberturas
Coberturas completas
Cobertura completa standard
• Estrutura metálica em perfil IPE
• Cobertura em chapas poliéster stabipol
• Opção de cobertura em chapa sandwich
a imitar telha

Cobertura completa profissional
• Modelo removível – não necessita de
fundações
• Estrutura galvanizada
• Estrutura fixada com chumbadouros especiais
• Cobertura em lona plastificada de alta
resistência, cores branca, creme ou verde
• Paredes exteriores em contraplacado marítimo
de 19mm
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Guias Elétricas – guias suspensas

Guia suspensa para 6 ou 8 cavalos

Guia suspensa na cobertura
Sistema automático de lubrificação standard
Com 14 barras por divisória standard
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Tapetes rolantes

Tapetes rolantes Hippotrainer
Dispomos de uma gama completa de tapetes rolantes, que constituem um instrumento
fantástico para exercitar cavalos e muscular. Especialmente adaptado para clientes que
dispõem de pouco espaço, permitem ser instalados facilmente de baixo de uma cobertura
existente, podendo assim serem usados durante todo oano a qualquer altura! Permite
armazenar vários treinos diferentes, adaptando assim o programa para cada cavalo. O uso
de inclinação permite uma musculação mais rápida do cavalo

Hippotrainer – a versão mais
económica
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocidade ajustável entre 0 e 10 km/h
Inclinação regulável até 10%
10 conjuntos de programas
Fotocelula de segurança (anti-pânico)
Tapete de borracha de alta resistência e
absorvente ao choque
Motor trifásico, com possibilidade de se
ajustar abastecimento elétrico para 220V
Dimensoes de 3,5m x 1,46m
Opção de rampas de acesso
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Guias Elétricas – tapetes rolantes
• Hippotrainer +
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocidade ajustável entre 0 e 10 km/h
Inclinação regulável até 10%
10 conjuntos de programas
Fotocélula de segurança (antipânico)
Tapete de borracha de alta resistência e
absorvente ao choque
Paredes laterais em material translucido
Motor trifásico, com possibilidade de se
ajustar abastecimento elétrico para 220V
Dimensões de 3,5m x 1,46m
Opção de rampas de acesso

Protrainer- o topo de gama
• Construção galvanizada
• Velocidade ajustável entre 0 e 15 km/h
• Inclinação regulável até 10%
• Pode armazenar até 100 programas, com o
nome do cavalo
• Painel controlo tactil
• Fotocélula de segurança (antipânico)
• Tapete de borracha de alta resistência e
absorvente ao choque
• Sistema de lubrificação que aumenta a vida da
borracha do tapete
• Paredes laterais em material translucido
• Motor trifásico, com possibilidade de se ajustar
abastecimento elétrico para 220V
• Dimensões 6,65m x 1,49m

Aqua trainer- water trainer
•
•
•
•

Construção inox
Velocidade ajustável entre 0 e 10 km/h
Pode trabalhar com e sem água
Inclinação regulável até 10%
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Solariums
No mundo equestre actual, os solariums têm desemprenhado um papel cada vez mais
importante no apoio a um melhor desempenho do cavalo enquanto atleta.
As lâmpadas infravermelhas promovem a circulação sanguínea, a rápida absorção
muscular do açúcar e disponibilidade rápida de acido láctico – a performance do cavalo
é amplamente melhorada.
O tratamento terapêutico por calor é utilizado contra as dores cronicas, tendo um papel
vital na recuperação e reabilitação do cavalo
Ajuda o cavalo a secar mais rapidamente, permitindo que o mesmo tome banho no
inverno sem os problemas de poder ficar constipado ou doente.
Benefícios
✓ Relaxamento apos exercício – recuperação muscular mais rápida
✓ Secagem do cavalo mais rápida, ajudando a evitar gripes, etc
✓ Melhora a elasticidade muscular – excelente para “o aquecimento” dos cavalos antes
do trabalho
✓ Melhorias físicas e psicológicas
✓ Previne doenças e mantém o cavalo com melhor saúde
✓ Pelagem adquire um maior brilho
Hipposun 15 lampadas
✓ 4 ventiladores
✓ 15 Lâmpadas infravermelhos150 Watt
✓ Possibilidade de lâmpadas de UV para
estimular ovulação das éguas
✓ 220-240 Volt 50Hz / 60Hz
✓ 2225 Watts
✓ Peso 40Kg.
✓ Opção elevedor elétrico
✓ Opção moedeiro

Hipposun 30 lampadas
✓ 8 ventiladores
✓ 30 Lâmpadas infravermelhos 250 Watt
✓ Possibilidade de lâmpadas de UV para
estimular ovulação das éguas
✓ 380 Volt 50Hz / 60Hz
✓ 7500 Watts
✓ Peso 80 Kg.
✓ Opção elevador elétrico
✓ Opção moedeiro
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Vedações HippoSafety Fence
Vedação Hippo Safety Fence- a vedação mais segura e económica!

A vedação mais segura com preço imbatível!
Banda flexível em PVC com estabilizador de raios UV, com 47mm de largura x 1,5mm de
espessura. Disponível em castanho e cinzento, parece-se muito com uma vedação em
madeira
Graças aos seus tensionadores, consegue-se manter sempre esticada.
É indicado para vedar pastagens, paddocks, picadeiros, guias elétricas entre outras,
garantindo a vedação mais segura ao melhor preço do mercado.

Pode ser facilmente instalada pelo cliente, ou instalação chave na mão.

As peças de passagem
permitem a colocação
de um fio de choque
elétrico
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Vedações HippoSafety Fence

Ref

Descrição

VED6101

Rolo de 100m X 5cm Castanho HSF

VED6102

Rolo de 100m X 5cm Cinzento HSF

VED6200

Peça de suporte HSF

VED6201

Peça de suporte de canto HSF

VED6202

Parafusos de união de rolos HSF

VED6203

Tensionador HSF

VED1430

Vedação completa 2 bandas

VED1530

Vedação completa 3 bandas
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Vedações – Madeira –uniões metálicas
Vedação
de
METALICAS

Madeira,

Com

UNIÕES

Vedação de pinho tratada em autoclave
classe IV com postes e barreiras torneados de
10cm ou 12cm de diâmetro Com uma, 2, 3 ou
4 barreiras, podendo os postes ter um
afastamento de 2 metros ou 2,5m. As
barreiras são fixadas aos postes com peças
metálicas galvanizadas.

Esta vedação é de fácil substituição, caso
se parta alguma barreira ou poste.
Ideal para padocks, picadeiros e pastagens.
Por se tratar de madeira este tipo de
vedação insere-se perfeitamente em zonas
exteriores. Dispomos também de portões de
madeira e metálicos para esta vedação.
Vedação madeira – Ref. VED2200 – indicar
numero de barreiras

Postes torneados
em pinho tratado em autoclave, classe IV
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Vedações – Madeira Equiplus
Vedação de Madeira Equiplus
Uma
vedação
exclusiva
e
extremamente
bonita,
favorece
qualquer espaço
Com postes quadrados de 12 x 12cm
com topo em forma de pirâmide e
tábuas com 12 x 5cm com arestas
arredondadas
Pode ter uma, duas, três ou quatro
barreiras

Ref VED240 Equiplus
com sistema de
encaixe;
Ref VED250 Equiplus
com tábua
aparafusada com
parafusos em inox
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Vedações – Madeira Portões
Portão standard
Robusto portão feito com tábuas em
casquinha tratada em autoclave com 28mm.
Com 3 barreiras, todos os parafusos são em
inox. Robustas dobradiças reguláveis.
Portão em uma folha 1,5m x 1m altura

Portão 3m x 1m altura em duas folhas

Portão Windsor
Clássico e elegante portão feito com os métodos tradicionais, que conferem outra robustez
ao portão. Todos os parafusos são em inox.
Portão em uma folha 1,5m x 1,2m altura – ref VED2PW01
Portão 3m x 1,2m altura em duas folhas – ref VED2PW02

Fecho da folha fixa
Robusto fecho de culatra na
folha fixa do portão duplo –
ref VED2PF01

Fecho do portão duplo
Fecho prático, para uma abertura fácil
sem sair do cavalo. Permite trancar os
portões com cadeado – ref VED2PF02
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Vedações –PVC e Metálica
Vedação de Madeira, Com UNIÕES METALICAS
Vedação de pinho tratada em autoclave classe
IV com postes e barreiras torneados de 10cm ou
12cm de diâmetro Com uma, 2, 3 ou 4 barreiras,
podendo os postes ter um afastamento de 2
metros ou 2,5m. As barreiras são fixadas aos
postes com peças metálicas galvanizadas.

Vedação em PVC

Vedação em polímero de alta densidade com
estabilizador de raios UV, apresenta o aspecto
tradicional de uma vedação mas com uma
enorme
durabilidade
e
sem
qualquer
manutenção. Pode ter duas ou 3 barreiras,
Vedação em PVC – Ref. VED4200 – indicar
numero barreiras

Vedação em Ferro Galvanizado
De montagem e transporte fácil, indicado para padocks, boxes temporárias no exterior,
vedações para passar à guia ou soltar cavalos
ref VED3100
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Vedações de Corrida

Vedação de Corridas

(Ref.VED4100)

A Vedação Duracock para pista de corridas foi desenhada e está preparada para este tipo de
atividade equestre cumprindo todas as normas de segurança dos regulamentos internacionais.
Extremamente flexível com superfícies lisas e curvas evitam ao máximo os riscos de acidente
caso haja algum contacto físico com o animal e cavaleiro.
Pode ser um sistema fixo ou amovível
consoante as necessidades do cliente.
Este material permite fazer curvas
perfeitas tendo portões integrados na
própria vedação.

Pormenor de encaixe
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Vedações – Carrieres de Ensino

Limitadores de Carriere
São fabricadas em vinil de alta qualidade
composta por uma mistura de ligação molecular
de 100% de resina de alto polímero com
inibidores UV (ultra violeta) que impedem a
deterioração do material pelo sol.
Principais vantagens:
- Facilidade de montagem e armazenagem
- Durabilidade – impossível de lascar, partir,
corromper ou esfolar
- Ausências de manutenção – não são
necessários quaisquer trabalhos futuros de
pintura.
- Garantia – 20 anos sobre materiais.

Ref.
VED5400

Ref.
VED5401

Limitador standard
20X40m Ref. VED5224
20X60m Ref. VED5226

Ref.
VED5402

Ref.
VED5403
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Obstáculos

OBSTÁCULOS

A EQUIAPARA dispõe de uma gama completa de saltos e
acessórios, ideais para satisfazer as necessidades de um amador
que gostaria de ter um conjunto de saltos económicos de
qualidade até às mais exigentes competições internacionais.
Trabalhamos em colaboração com uma das mais experientes
empresas do ramo, fornecedora dos mais prestigiados concursos
a nível mundial.
Dispomos de uma vasta gama de saltos, de construção em
alumínio ou madeira e temos a possibilidade de fazer saltos
personalizados, que ajudam a abrilhantar qualquer competição.
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Obstáculos
Conjuntos de Saltos de Treino Andreas Rumann
Anteparas e postes em alumínio
Varas de 3m em madeira 9cm diâmetro

Cores à escolha

Conjunto
de 5 saltos
de treino

Conjunto de
5 saltos de
treino

Conj. Saltos Varas 3m - Ref. OBS9186
Conj. Saltos Varas 3,5m - Ref.OBS9187

Conj. Saltos Varas 3m - Ref. OBS9188
Conj. Saltos Varas 3,5m - Ref.OBS9189

Uni

Artigo

Uni

10

Anteparas em alumínio

10

Anteparas em alumínio

Artigo

4

Postes em alumínio

4

Postes em alumínio

1

Barra de cruzes

3

Barras onduladas

2

Cancelas de marcação “muro”

1

Salto de agua 1,00 x 3,00 m

Cancelas de marcação
“vedação”
Cancelas de marcação
“diamante”

3

Cancelas de marcação flores

3

Cancelas de marcação “clover”

2

cancelas marcação “ovo
estrelado”

2
2
2

Barras

20

Varas sem nós com 2 cores

2

Cancelas marcação barra

40

Tampas plastico para as pontas
das varas

1

Vara sem nós, 1 cor

46

Apoios das varas em PVC 25mm

16

Vara sem nós, 2 cores

34

Tampas plástico para as pontas
das varas

42

Apoios das varas em PVC25mm
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Obstáculos
Conjuntos de Saltos de Treino Andreas Rumann

Conjunto
de 8 saltos
de treino

Conj. Saltos Varas 3m - Ref. OBS9105

Uni
4

Artigo
Conj. Saltos Varas 3m - Ref. OBS9193
Conj. Saltos Varas 3,5m - Ref.OBS9194

Anteparas em alumínio

4

Postes em alumínio

1

Barra

1

Cancela para medição

2

Varas sem nós brancas

Uni

Artigo

16

anteparas

6

postes

1

Salto de agua 1,00 x 3,00 m

9

Cancelas

6

barras

6

Varas sem nós com 2 cores

16

Tampas plastico para as pontas
das varas

16

Apoios das varas em PVC 25mm

8

Vara sem nós, 1 cor

2

Safety cups

16

Vara sem nós, 2 cores

8

Vara sem nós, 3 cores ou mais
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Tampas plástico para as pontas
das varas
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Apoios das varas em PVC25mm
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Obstáculos
Conjuntos de Saltos de Competição de alumínio - escolha 5 de 20 opções!

Todos os obstáculos
incluem:
✓ 5 varas crosswood com
3,5m
✓ 10 apoios varas
✓ Bandeiras - Ref. OBS9120
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Obstáculos
Cavaletes

Cavalete Ingrid Klimke- Ref. OBS7000

Cavalete em alumínioRef. OBS7010-LI
(não inclui a vara)
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Obstáculos
Dispomos de uma gama completa de saltos, peça o nosso catálogo específico
dos saltos.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Obstáculos – apoios e varas

Poste em alumínio,
cor branca, 163cm
Ref. OBS6013

Antepara em
alumínio, cor branca,
62 x 155cm
Ref. OBS2101

Poste em alumínio,
outras cores,
62 x 155cm
Ref. OBS2103

Sem nós no centro!!!

Varas com 9,5cm
diâmetro sem nós

Tira metálica
150cm/24mm
Ref. OBS8112
Safety cup p/24mm
Ref. OBS8108
Apoio varas plástico
20mm
Ref. OBS8120
Apoio varas plástico
25mm
Ref. OBS8125
Apoio varas plástico
35mm
Ref. OBS8135
Varas
com 3 m

Varas
com 3,5m

Varas 1 cor

OBS5119

OBS5119A

Varas 2 cores

OBS5120

OBS5120A

Varas 3 ou mais cores

OBS5121

OBS5121A

Carrinho para varas
galvanizado125x250
cm,
- para reboque com
esfera;
- pode ser puxado à
mão!
Ref. OBS9056
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Obstáculos - acessórios
Visores Início/ fim
37cmX68cm
Ref. OBS9021
INÍCIO

Cone com número/ letras 35
x 35 x 35cm
Ref.OBS9014

Salto de água
100 x 300cm - Ref . OBS9019A
140 x 300cm - Ref . OBS9019B
160 x 350cm - Ref . OBS9019C

Bandeirola branca ou encarnada em
plástico com apoio
Ref. OBS9017
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Borrachas

Investimento paga-se em menos de
1 ano!!!
Maior conforto e segurança para
os cavalos

Poupa até 2/3 dos gastos nas
camas das boxes

Borracha EquiPav – as únicas do mercado
mesmo indicadas para cavalos!!!

Ref: BOR1135

✓ Dobro da densidade e do aglomerante quando comparada com as borrachas dos
parques infantis;
✓ Elevada resistência e durabilidade;
✓ Indicadas para boxes, zonas de duches, padocks, guias elétricas;
✓ Permeável à água e anti-derrapante;
✓ Em placas com 1x1m x 35mm de altura com sistema de encaixe;
✓ Cor preta mesclada, bordeaux e castanho.
Placas de borracha Belmondo Classic

✓ Placas de 1 x 1m com 18mm
✓ Com perfil de puzzle dos 4 lados
✓ Reforçada, para zonas de uso intenso, boxes e
zonas de passagem- para trafico de veiculos
✓ Anti-derrapante
✓ Cor preta
Ref: BOR3001

Rolo em borracha
✓ Rolos de 1,25m x 6m x 10mm
✓ Indicado para corredores, paredes de
boxes, camiões, etc
✓ Anti-derrapante
✓ Cor preta mesclada
Ref: BOR2001
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Diversos – Cabines de Juri
Desenvolvemos produtos à medida das suas necessidades!
Peça-nos o que pretende, temos uma equipa com vasta experiencia, desde o
planeamento, aconselhamento até à concepção e construção

Caseta de Juízes - Ref. PROJ002

Tribuna de Júri/Som - Ref. PROJ001
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Diversos- Arrefecedores de ar

Arrefece realmente o ar de grandes espaços!!!
Com uma tecnologia de arrefecimento do ar por evaporação, esta unidade tem a
capacidade de arrefecer até 10º estábulos ou pequenos picadeiros!
Com apenas 80kg, consegue-se mover facilmente esta unidade sobre rodas e tem uma
capacidade de 20 mil m3/hora. Muito silenciosa, produz apenas ruido 68dB. Tem um
deposito de 118 litros de água, que dá para 6 a 10 horas de funcionamento. Consumo
reduzido de 370W

Capacidade
de arrefecimento
Temperatura
inicial

humidade do ar
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Diversos- Balanças

79

Balanças especialmente feitas para cavalos, são um instrumento perfeito para verificar a
saúde do seu cavalo. Tipicamente usadas para verificar o peso ideal do cavalo, validam
igualmente se os seus cavalos estão com um regime alimentar adequado. Ideal para
criadores decavalos ou instalações veterinárias, ajuda a

•

Capacidade máxima de 1500kg

•

Com 2 rodas para fácil mobilidade

•

Operado com bateria (dura até 100h)

•

Ecrá táctil à altura da cabeça do
cavalo

•

Forada com barracha anti-derrapagem

•

Em ferro lacado ou em inox
(hippoweight luxe)

•

Com sistema bloqueador de pesagem

•

Peso: 120 kg
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Armazém: Zona Industrial da Unital –
2350 Riachos
Telefone / Fax 249 976 331
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