300/400/600

O sistema balde ao pé é
recomendado para pequenos
a médios produtores de leite
que buscam qualidade,
rendimento operacional e
higiene na ordenha. Consiste
em uma infra-estrutura
simples e de fácil instalação

A Ordemóvel Incomagri
atende ao pequeno produtor
de leite trazendo praticidade e
eficiência na ordenha.

Infraestrutura simples e de fácil
instalação
Melhor rendimento operacional e
economia em mão de obra
Fácil higienização que garante maior
sanidade do rebanho e impacta na
qualidade do leite
Sistema de montagem fixo com torneiras
de vácuo para movimentação dos baldes
próximos às vacas.
Bomba à vácuo com rotor de palhetas
com sistema de lubrificação.
Depósito de vácuo 30l em polietileno
com válvula de dreno.
Pulsador pneumático com relação de
pulsação 60/40
Balde de 50l em polietileno com tampa
em aço inox.
Coletor 350cc em policarbonato com
saída de 18mm
Teteiras emborrachadas Incomagri que
garantem o conforto das vacas.
Camisas das teteiras em aço inoxidável.
Regulador de vácuo

A Ordenhadeira Canalizada
pode ser instaladaem estábulos com sistema de linha, baixa,
média e altas em salas com
contenções do tipo espinha de
peixe ou fila indiana

Montada em carrinho, facilita o
transporte e permite levar o conjunto até
a vaca ou trazer a vaca até o conjunto.
Bomba à vácuo com de rotor de
palhetas com sistema de lubrificação.
Ordenha uma a duas (BVIN 350) vacas
simultaneamente
Balde de 50 l em polietileno com tampa
em aço inox.
Pulsador pneumático com relação de
pulsação 60/40
Teteiras emborrachadas Incomagri que
garantem o conforto das vacas.
Coletor de 350cc com saída de 18mm
Regulador de vácuo de mola.
Camisas das teteiras em aço inoxidável.

Descarga automática do leite para o
resfriador por sensor eletrônico de nível.
Bomba de leite em inox de 3000l/h.
motor 3/4cv
Unidade final em aço inoxidável com
acabamento sanitário.
Tubulação de leite e conexões em aço
inox 51mm
Capacidade de montagem em
contenções de 2×3 a 2 x 8 animais
Lavador Automático: Lava, enxagua e
desinfeta em uma única operação sem
necessidade de desmontar componentes.
Bomba de vácuo com capacidade de
900l/min
Coletor de leite 350cc em policarbonato
Pulsador pneumático com relação de
pulsação 60/40
Servo regulador de vácuo 1500l/min
Filtro de leite com refil

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
BALDE AO PÉ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ORDEMOVÉL

Modelo

Capacidade

Conjunto de Ordenha

Potência Requerida

BVIN-220

220l/min

01

1 hp

Modelo

Conjuntos

Motor

BVIN-350

350l/min

03

1,5 hp

BVIN-220

1

1 cv

BVIN-500

500l/min

05

2 hp

BVIN-900

900l/min

12

3 hp

BVIN-350

1 ou 2

1,5 cv

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto. Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso
*Imagens meramente ilustrativas
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