
 

 

 

Comedouro Tubular Infantil 5 Kg 

Utilizado no sistema manual de alimentação de aves 

 Volume de 5Kg de ração/0,00434m³; 

 Capacidade de atendimento de 80 aves, variando de 

acordo com a integração; 

 Fabricado com chapa galvanizada, com duas 

camadas de galvanização; 

 Possui trava de regulagem na travessa superior, em 

conjunto com a haste; 

 O prato (28cm de diâmetro) é injetado com material 

polipropileno 100% puro, com 0,02uv contra raios 

ultravioletas, prolongando a durabilidade evitando 

ressecamento; 

 Anel que evita desperdício de ração; 

 O sistema de encaixe do anel evita que ele se desprenda do prato 

 Fácil acesso das aves ao alimento. 

 

 

 

Embalagem 

25 Unidades 

03 volumes/0,1085m³ 

Peso Unitário: 20,3 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instruções de Montagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fixar a travessa superior com a trava de 
regulagem, com a trava voltada para cima, 
utilizando os parafusos 3/16 x 3/8. 

2. Em seguida fixar travessa inferior no mesmo 
sentido da travessa com trava. 

 

3. Pegar a haste e, no lado oposto dos pontos de 
regulagem (parte lisa), colocar 1 arruela 5/16, 
em seguida introduzir no prato.  
Obs. A haste deverá entrar justa com auxílio 
de um martelo, utilizando apoio e força 
necessários para não danificar o prato. 

 

4. Em seguida colocar a outra arruela 5/16 na 
parte inferior do prato. Finalizar com contra 
pino, travando com a utilização de um alicate. 

5. Posicionar o tubo com a travessa superior 
com trava para cima e encaixar no prato com 
a haste. 
Regular o tubo na altura desejada, utilizando a 
trava. 

6. Finalmente, colocar o gancho de sustentação 
do comedouro, na ponta da haste, fechando o 
gancho para fixar, com auxílio de um alicate. 

LEGENDA 

ITEM QUANT. CÓDIGO  DESCRIÇÃO 

01 01 429 Tubo tubular 5 Kgs GRT 

02 01 185 Liga “S” 3,20 mm 

03 04 533 Parafuso MQ lent. 3/16 x 3/8 Zinc. 

04 04 311 Porca Sext. 3/16 CH 3/8 Zinc. 

05 01 200 Travessa Inferior 5Kgs. GTR 

06 01 422 Haste Galvanizada Tubular 5 Kgs 

07 01 197 Travessa Sup. 5 Kgs GRT c/ trava 

08 01 685 Anel de Prato Comedouro Infantil 

09 01 719 Prato Tubular Infantil GRT 

10 02 335 Arruela 5/16 Zinc. 

11 01 299 Contra pino 5/32 x 3/4 Zinc. 


