Bem-vindo a Socidias Agrícola!
Produtos e equipamentos agrícolas
adequados ao seu projeto.

Apresentamos-lhe os mais recentes produtos e equipamentos
agrícolas, conjugando a experiência e fiabilidade características da
marca Socidias, com novas soluções de mercado para potenciar
o seu projeto de negócio.

SOCIDIAS AGRÍCOLA,
REPRESENTANTE EXCLUSIVO:
NORTE DE PORTUGAL E ILHAS

Este catálogo dá a conhecer três grandes campos de ação por
onde passa a nossa oferta.
Ao pensar numa exploração rentável e sustentável, elegemos
o Conforto Animal como uma das áreas primordiais para potenciar
as capacidades de produção e selecionamos um conjunto de

PORTUGAL

produtos essenciais ao bem-estar animal.
Organizar adequadamente e eficazmente um estábulo facilita as
tarefas diárias, por isso, apresentamos um leque diversificado de
Equipamentos de Estábulo que ajudam e simplificam a limpeza,
alimentação, climatização e gestão dos resíduos.
Por fim, apresentamos a nossa Solução Integrada 360º, deixando
o convite para que apresente a sua ideia de negócio e nós tratamos
de tudo o resto. Desenvolvemos e acompanhamos o projeto de
início ao fim, dotando-o sempre das melhores soluções de mercado
para uma exploração agrícola rentável, sustentável e moderna.

www.socidias.pt
Socidias 2016. Todos os direitos reservados | Este catálogo é meramente informativo.

A Socidias Agrícola é uma
marca do Grupo Socidias
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CONFORTO
ANIMAL

EQUIPAMENTO
DE ESTÁBULO

• TAPETES DE BORRACHA
• ESCOVAS ELÉCTRICAS
• VITELEIROS
• CUBÍCULOS
• CORNADIZ
• BEBEDOUROS

• SISTEMAS DE LIMPEZA
(RODOS)
• CLIMATIZAÇÃO
• SELECÇÃO
E ENCAMINHAMENTO
• BOMBAS E AGITADORES
SUBMERSIVEIS
• RESERVATÓRIOS METÁLICOS
• LAGOAS EM GEOMEMBRANA
• SILOS
• UNIFEEDS

14
ESTÁBULOS,
SOLUÇÃO
INTEGRADA 360º

CONFORTO ANIMAL
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TAPETES DE BORRACHA. Superfícies de descanso

KIM LONGLINE
REFª

KRAIBURG
GARANTIA 10 ANOS

500007001001007

Espessura

30 mm

Suavidade

WELA LONGLINE
REFª

KRAIBURG
GARANTIA 10 ANOS

500007001001009

Espessura

50 mm

Suavidade

Aplicação: Estabulação livre para gado adulto / novilhas

Aplicação: Estabulação livre para gado adulto

• O perfil tipo colchão de ar, altamente resistente e flexível proporciona
conforto permanente para repouso.
• Disponível em peças individuais ou em rolo.

• Perfil laminado proporciona estabilidade, maciez permanente e durabilidade.
• Inovador sistema de rolo com suavidade sensacional.
• Disponível em rolo. Existe solução semelhante em peças individuais (Wingflex)

TAPETES DE BORRACHA. Superfícies de tráfego

• Superfície Quad
• Perfil multiquadriculado

KARERA P
REFª

500007001001008

Espessura

KRAIBURG
GARANTIA 5 ANOS

21 mm

• Perfil de botões
• Superfície Grip

KURA
REFª

KRAIBURG

500007001001001

Espessura

GARANTIA 5 ANOS

24 mm

Aplicação: manta simples e sólida para uma circulação confortável

Aplicação: um tapete multi-aplicações no que respeita a tráfego animal

• Aplicação em superfícies variadas (corredores, salas de ordenha, salas de
espera, áreas de trânsito habitual, ...).
• Piso em conformidade com as exigências de conforto animal.
• Disponível em peças de puzzle de 2, 3 ou 4 lados com medidas variadas.

• Maciez “amiga do animal” e aderência comprovada para pisos sólidos e ripados.
• Há mais de 10 anos que é uma referência excelente no conforto da locomoção.
• Opcional Kura S para estábulos com ripados.
• Opcional com revestimento abrasivo pediKURA® (tratamento de cascos).
• Disponível em peças de puzzle de 2,3 ou 4 lados com medidas variadas.

Distribuição e aplicação. Para obter informação sobre outras gamas, produtos ou soluções, consulte-nos.

CONFORTO ANIMAL

VITELEIROS

VITELEIRO COM ESTRADO
REFª

ESCOVA PENDULAR ELÉTRICA
REFª

500021001000002

• Escova para um maior conforto dos seus animais e um respetivo aumento
da sua produtividade.

SOCIDIAS

500007022001792

• Viteleiro Individual para evitar o contágio entre os animais, de fácil
manutenção e limpeza.
• Estrado em perfil antiderrapante que oferece maior segurança
e conforto ao animal.
• De fabrico próprio, galvanizado por emersão.

CUBÍCULOS

CUBÍCULO MODELO EUROPE
REFª

COSNET

500020001000423

Um separador de cubículos em tubo galvanizado, com curvaturas
adequadas para uma melhor posição de descanso.
• Existe uma variada gama de comprimentos de separador, adequados às
várias dimensões dos animais do seu estábulo.

JOELHEIRA PARADORA
REFª

COSNET

500020001000416

• Joelheira paradora em resina de polietileno, polivalente e adaptável em
comprimento. Permite um maior conforto do animal nos cubículos.

DESENVOLVEMOS CUBÍCULOS A MEDIDA DO CLIENTE.

Distribuição e aplicação. Para obter informação sobre outras gamas, produtos ou soluções, consulte-nos.
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CORNADIZ

CORNADIZ SF
REFª

COSNET

500018001000220

Um módulo de cornadiz confortável, fiável e robusto.
• Disponível em vários espaçamentos (p. exemplo: 5m/7 cabeças
ou 5m/8 cabeças) adequados às dimensões do seu estábulo
e ao tamanho dos animais que este alberga.

CORNADIZ “PRO-SUÉDOIS”
REFª

500018001000263

• Módulo de cornadiz fiável e robusto.
• Disponível em vários espaçamentos.

Distribuição e aplicação. Para obter informação sobre outras gamas, produtos ou soluções, consulte-nos.

COSNET

CONFORTO ANIMAL

BEBEDOUROS

BEBEDOUROS
A vaca leiteira precisa de 4-5
litros de água para produzir 1 litro
de leite.
Para um consumo de água elevado, a
água deve estar sempre limpa e fresca.
Poluição por dejetos e restos de alimentação vai afetar o valor do pH e do
cheiro, pelo qual a água se torna menos
saborosa.
Por isso, é muito importante limpar os
bebedores regularmente, para isso os
nossos sistemas são bastante práticos
e fáceis de limpar.

BEBEDOURO DE PAREDE
REVERSÍVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL
REFª

001005002000002

• Disponível com 1.5 m ou 2.0 m de comprimento.
• Com bóia de nível de alta eficácia.

BEBEDOURO DE DESCARGA RÁPIDA
REFª

001005002000011

• Bebedouro em aço inoxidável.
• Sistema de descarga rápida.
• Disponível em vários tamanhos.

SOCIDIAS

BEBEDOURO PEQUENO,
EM AÇO INOXIDÁVEL
REFª

001005002000009

• Produto fiável, indicado para quem quer proporcionar uma água renovada
e fresca para os animais.

Distribuição e aplicação. Para obter informação sobre outras gamas, produtos ou soluções, consulte-nos.
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SISTEMAS DE LIMPEZA (RODOS)

SISTEMAS DE LIMPEZA (RODOS)
O alto rendimento transmitido
pelos sistemas de limpeza está
demonstrado pela sua eficácia,
rapidez, baixo consumo, fácil
manuseamento e pouca
manutenção.
Rentabilize o seu tempo…

CADEADO
REFª

500007041001002

SOCIDIAS
POTÊNCIA 0.55 KW

• Tracção por cadeado calibrado de 13 mm.

CLIMATIZAÇÃO. SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

VENTILADORES

Para enfrentar as altas temperaturas, a melhor solução são ventiladores,
para isso a Socidias oferece duas opções:

VENTILADOR DE TETO
REFª

500022001001001

VENTILADOR LIGEIRO
REFª

500022001001002

Distribuição e aplicação. Para obter informação sobre outras gamas, produtos ou soluções, consulte-nos.

EQUIPAMENTO DE ESTÁBULO

SELECÇÃO E ENCAMINHAMENTO

CANCELAS
A Socidias fornece uma ampla
escolha de cancelas e acessórios,
em aço galvanizado, para uma
melhor seleção, separação e
encaminhamento dos animais
do seu estábulo.
CANCELAS EXTENSÍVEIS 3 TUBOS
REFª

CANCELAS EXTENSÍVEIS 4 TUBOS
REFª

500020001000362

PASSAGENS DE HOMEM
REFª

COSNET

500020001000382

COSNET

500020001000500

CANCELAS EXTENSÍVEIS 5 TUBOS
REFª

COSNET

500020001000369

FIXAÇÕES DE CANCELA A CUBÍCULOS
REFª

COSNET

500020001000448

Distribuição e aplicação. Para obter informação sobre outras gamas, produtos ou soluções, consulte-nos.

COSNET
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AGITADORES

AGITADOR SUBMERSÍVEL
REFª

EISELE

500003010000002

AGITADOR DE TRATOR
REFª

• Disponíveis em várias potências, de 2.2 a 22.0 kW.
• Instalação móvel ou estacionária.
• Disponível em versão para Biogás.

500003010000003

• Disponíveis em várias potências.
• Comprimentos entre 3.50 m a 6.00 m.

BOMBAS

BOMBA SUBMERSÍVEL
REFª

EISELE

500003011000001

• Disponíveis em várias potências, de 3.0 a 22.0 kW.
• Alta eficiência.
• Equipamento de aeração (opcional).
• Muitas variantes diferentes de instalação.
• Bombas também com carrinho de transporte.

Distribuição e aplicação. Para obter informação sobre outras gamas, produtos ou soluções, consulte-nos.

EISELE

EQUIPAMENTO DE ESTÁBULO

SILOS DE ALIMENTAÇÃO

RESERVATÓRIOS METÁLICOS

DEPÓSITO EM CHAPA GALVANIZADA
REFª

500003001178203

• Depósitos em chapa galvanizada, ideais para armazenar todo o tipo de
líquidos.
• Impermeabilizados com lona em polietileno de muito baixa densidade.
• Espessura da chapa oscila entre 1,5mm até 4mm, dependendo da altura
e do diâmetro do depósito.

LAGOAS EM GEOMEMBRANA

SILO MONOBLOQUE
REFª

LAGEE

500002001001001

• Silos em resina de polietileno para armazenamento de rações alimentares.
• Disponivel com sistema de alimentação automático de sem fim, para
adaptar a ordenhas robotizadas.
• Disponivel em duas gamas: 3.7 toneladas e 6.3 toneladas.
• Estrutura de suporte do silo incluída.

LAGOAS EM POLIETILENO
COM MUITO BAIXA DENSIDADE
REFª

001002012000001

• Com a lona de muito baixa densidade tem a facilidade e possibilidade
de criar lagoas em sítios de fraco acesso para construção de depósitos
em chapa.

Distribuição e aplicação. Para obter informação sobre outras gamas, produtos ou soluções, consulte-nos.
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UNIFEED

UNIFEED
Os Unifeed, tanto verticais como
horizontais, representam a solução
mais económica para a mistura
e repartição de alimentos numa
vacaria.
A quantidade de animais, as
características da exploração e
a potência do tractor (entre outros),
são elementos a ter em conta no
momento da compra do Unifeed.

MODELO AUTOMOTRIZ

REFª 102010001001007

Medidas: Várias gamas
Vantagens:
• Não necessita de trator
• Máquina compacta
• Facilmente Manobrável
• Larga vida útil
• Opcional de tração às 4 rodas

MODELO HORIZONTAL

REFª

102010001001101

MODELO VERTICAL

Medidas: 7 m3 até 25 m3

Medidas: 8 m3 até 45 m3

Vantagens:

Vantagens:

• Conceito de trabalho simples
• Altura reduzida
• Mínima potência requerida
• Baixo custo de manutenção

• Chassis independente
• Desenho compacto
• Fácil manutenção
• Mistura rápida

Distribuição e aplicação. Para obter informação sobre outras gamas, produtos ou soluções, consulte-nos.

REFª 102010001001002

SOLUÇÃO INTEGRADA 360º

ESTÁBULOS

ESTÁBULOS

SOLUÇÃO
INTEGRADA
FALE-NOS DO SEU PROJETO
A NOSSA OFERTA DISTINGUE-SE POR
DESENVOLVER E ACOMPANHAR O SEU
PROJETO,CONSTRUINDO AS MELHORES
SOLUÇÕES PARA UMA EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL.

T. 229 689 197 |

www.socidias.pt

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS

360º

FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO:
ESTRUTURAS
• Metálicas
• Revestimentos

CONFORTO ANIMAL
• Tapetes de Borracha
• Escovas Elétricas
• Viteleiros
• Cubículos
• Cordaniz
• Bebedouros

Distribuição e aplicação.
Para obter informação sobre outras gamas, produtos ou soluções, consulte-nos.

EQUIPAMENTO
DE ESTÁBULO
• Sistema de Limpeza
(rodos)
• Climatização
• Seleção e
Encaminhamento
• Bombas e Agitadores
Submersiveis
• Reservatórios Metálicos
• Lagoas em Geomembrana
• Silos
• Unifeeds
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Desenvolvido por B.Organge
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