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 Adequado para o alojamento das aves adultas; 

 Vem equipado com Válvula Pendular GRT que proporciona absoluta precisão na 

dosagem da água; 

 A cúpula pendular GRT injetada em polipropileno (PDH 103 puro), aditivado com 

0,02% UV contra raios ultravioletas, garantindo suas características de fabricação ao 

longo dos anos; 

 A cor laranja torna-se mais atrativa para as aves; 

 Robusta e com peso ideal para melhor estabilidade do bebedouro; 

 Proporcionando uma cama de frango mais seca; 

 Capacidade para 80 a 100 aves, variando de acordo com a integração. 

 Segue completo com mangueira, válvula, corda, adaptador, regulador de altura e mas 

 

Válvula Inclusa 
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1. Na rede Hidráulica do galpão, que pode ser de 
½” ou ¾”, faz-se um furo com uma broca ¼” para 
introduzir o adaptador GRT. 

2. Antes, coloca-se a massa de calafetar no 
adaptador GRT. 

 

3. Com a abraçadeira k22, fixar o adaptador GRT 
no tubo de rede hidráulica, para reforçar a 
fixação. 

 

4. Na saída do adaptador GRT, introduza a 
mangueira azul, e na outra ponta da mangueira, 
colocar a válvula GRT. 

5. A mangueira de silicone laranja que está ligada a 
válvula deve ser colocada dentro da haste que 
acompanha a cúpula. 

6. A corda funciona com o regulador de altura que 
deve ser amarrado nas terças do telhado (no 
caso de não coincidir, esticar um cabo ou um 
"arame em cima do galpão junto a rede 
hidráulica). O regulador (junto a corda), ajusta a 
altura. 
Para colocar o regulador de altura na corda, 
basta passar a corda no 1° furo e volta-la no 2° 
furo então passar a corda no furo da válvula e 
voltar novamente no regulador. Obs.: Dê um nó 
na ponta da corda para prender o regulador. 
 

7. Para regular a válvula, basta ajustar o botão 
regulador (porca plástica de regulagem) na 
quantidade desejada. Colocar o gancho trava "V" 
no gancho da válvula e em seguida na haste. 

8. Para finalizar, prenda a haste na cúpula com o 
pino da haste. 

LEGENDA 

ITEM QUANT. UNIDADE CÓDIGO  DESCRIÇÃO 

01 0,001 KG 153 Massa para Calafetar 

02 02 UN 255 Abraçadeira k22 

03 01 UN 600 Adaptador GRT 

04 03 MT 150 Mangueira pendular ¼” X ½ mm azul 

05 01 UN 618 Regulador de altura pendular GRT 

06 0,016 KG 712 Corda PP Trançada 3mm  

07 01 UN 617 Válvula Pendular GRT 

08 01 UN 522 Gancho Trava V 

09 01 UN 623 Haste do Bebedouro Pendular 

10 01 UN 619 Pino da Haste Pendular 

11 01 UN 1037 Cúpula do pendular 


