
Máquinas complementares
Uma equipe ao seu trabalho.
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CMC Industries é uma empresa 

italiana especializada em soluções 

inovadoras de transporte para as 

indústrias de aves e de logística. 

Líderes mundiais no carregamento 

automático de frango e peru, a CMC 

transferiu a competência adquirida 

em mais de quarenta anos no 

projeto de máquinas e construção 

de sistemas automáticos de esteiras 

transportadoras para o setor da 

logística: a nossa segunda divisão.

DIVISÃO DE LOGÍSTICDIVISÃO DE AVES
CARREGADORES DE FRANGO

CARREGADORES DE PERU

EMPILHADEIRAS

EQUIPAMENTO ADICIONAL

Somos uma companhia dinâmi-

ca, procurando sempre formas 

de melhorar os nossos serviços 

e inovar nas nossas máquinas, 

para servir melhor os nossos 

clientes. 

Somos flexíveis e nos adapta-

mos às necessidades muito am-

plas da nossa base de clientes.

Adoramos tecnologia: projeta-

mos e desenvolvemos continua-

mente soluções inovadoras.

Nós cuidamos dos nossos clien-

tes: Temos orgulho em fornecer 

um serviço e suporte exemplar 

aos nossos clientes que vai além 

de uma transação comercial.

PARA SER O MELHOR 
SÓ HÁ UMA COISA A 

FAZER: CONTINUAR A 
MELHORAR.

CORREIO EXPRESSO

SISTEMAS DE TRANSPORTE 
COMPLEXOS

TRANSPORTE DE MERCADORIAS A 
GRANEL, LOTES E PALETES

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS

CMC INDUSTRIES.
DUAS DIVISÕES,

UMA GRANDE EMPRESA

CMC Industries é um membro da empresa EHEDG e segue as orien-
tações do seu know-how.
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NO NOSSO DNA 
EXISTE UMA 

IMPRESSÃO VERDE.

ALGUNS NÚMEROS.

40 anos de experiência

57 patentes registadas desde 1972

5% de nosso faturamento é investido 
em Pesquisas e Desenvolvimento

85% das vendas mundiais na 
divisão avícola

Sistema fotovoltaico capaz de produzir  
610.000 kWh por ano

Redução de 268 toneladas de CO2  
por ano

Autonomia energética de 100%

Um respeito rigoroso das diretivas 
europeias

Telhados com cobertura fotovoltaica
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Varredora recolhedora: os pontos fortes.

Pode ser rebocada  
ou empurrada. 

A varredora pode ser ligada 
à tomada de força e à 

conexão de três pontos do 
trator (versão mecânica), 
ou então pode ser ligada 

frontalmente a outros 
meios e empurrada  
(versão hidráulica).

Limpa e recolhe em uma 
única passagem.

Com uma única passagem 
da máquina, a superfície é 

limpa e a sujeira é recolhida 
diretamente para um 

reservatórior, garantindo a 
mínima dispersão de pó.

Escova lateral oscilante. 
A varredora pode 
ser equipada com 
uma escova lateral 
oscilante, muito útil para 
aumentar a eficácia da 
máquina, sobretudo na 
limpeza em cantos e 
junto a paredes.

Esvaziamento 
hidráulico do 
reservatório.
Graças a uma simples 
conexão hidráulica, 
o contentor pode 
ser esvaziado 
automaticamente 
acionando uma única 
alavanca.

Como funciona a varredora?

32
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A varredora mecânica é ligada à PTO 540 rotações do trator e à co-

nexão de três pontos do trator. O eixo cardã transmite o movimento à 

escova situada no interior do chassis da máquina. Ao lado da máquina 

está presente uma escova hidráulica para melhorar a qualidade do tra-

balho da máquina.

A rotação do rolo, combinada com o avanço do trator permite uma 

recolha rápida do material e a limpeza da superfície trabalhada.  

Para esvaziar os resíduos recolhidos na maquina é possível virar o re-

servatório, levantando a varredora com um simples mecanismo.

O uso da varredora requer somente um operador, e acelera a limpeza 

não só do barracão mas também das áreas vizinhas. 

A qualidade dos materiais e do processo de produção garantem um 

elevado padrão de durabilidade e confiabilidade.
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Perguntas e respostas.

EM QUE SISTEMAS 
A VARREDORA 

PODE SER 
ACOPLADA?

QUANTO PÓ É 
LEVANTADO 

DURANTE 
A LIMPEZA?

Sim. A varredora CMC foi projetada 
e realizada especificamente para o 
mundo avícola e garante um ótimo 
desempenho e facilidade de utili-
zação.

A varredora acelera a limpeza 
do barracão. O tempo ne-
cessário é notavelmente infe-
rior em relação à limpeza ma-

A varredora recolhedora está 
disponível na versão mecâni-
ca, que pode ser ligada à PTO 
de qualquer trator, e na versão 
hidráulica pode ser ligada fron-
talmente a empilhadeiras ou a 
meios hidráulicos

Graças à eficácia da escova, 
juntamente com o reservatório, 
a varredora permite reduzir ao 
mínimo a quantidade de pó, mel-
horando sensivelmente a quali-
dade do ambiente de trabalho.

A VARREDORA É 
UMA MÁQUINA DE 

QUALIDADE?

A VARREDORA 
PERMITE UMA 

ECONOMIA 
DE TEMPO?

FICHA TÉCNICA

Peso 390 kg

Largura útil de trabalho do rolo central  2000 mm

Largura útil com escova lateral  2400 mm

Movimentação da escova central  Através de PTO 540 
rotações

Diâmetro da escova principal  400 mm

Diâmetro da escova lateral  570 mm

Eventuais opcionais 
e acessórios

Escova lateral para a limpeza junto às 
paredes e nos cantos

Acionamento do basculamento  
e da escova lateral

Através de tomadas  
hidráulicas /120 bar - min 20 l)

st
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Estendedor de palha: os pontos fortes.

Trabalho simples e um 
resultado melhor.

Com uma rápida 
colocação em 

funcionamento e uma 
fácil condução, o 

estendedor de palha 
garante uma superfície 
homogénea com uma 

camada variável de 4 a 15 
cm de palha.

Maior economia. 
A máquina garante uma 
redução significativa 
dos tempos de 
trabalho. 
A homogeneidade na 
colocação do material 
reduz a quantidade de 
palha utilizada.
A máquina requer 
apenas um operador.

Mais qualidade de  
trabalho e menos cansaço. 

Graças a uma melhor 
segurança, ao menor 

esforço físico pedido e 
às melhores condições 

respiratórias, o operador 
encontra-se numa situação 

ideal para desenvolver a 
atividade com a máxima 

eficiência.

Confiabilidade. 
A qualidade dos 
materiais e a estrutura 
reforçada garantem ao 
estendedor de palha 
uma grande resistência.

O estendedor de palha é ligado à PTO 540 rotações, com elevação hi-

dráulica e e acoplado aos três pontos do trator.

O estendedor de palha permite automatizar a colocação da palha e tor-

nar a cama homogénea. Os reguladores de altura colocados nos lados 

permitem regular a espessura do tapete de palha segundo as necessi-

dades.

O estendedor de palha está além disso equipado com um rolo para 

compactar a palha depois da sua colocação para um acabamento pre-

ciso e adequado e favorecer o bem estar do animal.

Como funciona o estendedor de palha?

32

1 4
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Movimentação dos 
rotores centrais

Dimensão da palha estendível  De 20 a 80mm

FICHA TÉCNICA

Peso 497 kg

Largura útil de trabalho  2000 mm

Através de PTO 
540 rotações

Perguntas e respostas.

COMO SE REGULA 
O ESTENDEDOR DE 

PALHA?

COMO É 
DEPOSITADO O 

MATERIAL?

Graças ao sistema de regula-

gem de altura da aplicação, o 

operador pode facilmente de-

cidir quanto material depositar 

na  superfície, de um mínimo 

de 4 cm a um máximo de 15 

cm de palha.

O tempo médio de trabal-

ho de colocação da cama de  

palha depende das dimensões 

do barracão. Normalmente são 

necessários 25 min. para um 

barracão de 1200  m2.

O estendedor de palha é de 

fácil regulagem e utilização. Os 

reguladores de altura, coloca-

dos nos lados, permitem regu-

lar a máquina de modo fácil e 

rápido.

O sistema de pentes do esten-

dedor de palha é capaz de  

misturar o material e distribui-

lo do modo uniforme, mesmo 

em superfícies irregulares.

QUANTA PALHA 
É UTILIZADA 
DURANTE A 

COLOCAÇÃO COM A 
MÁQUINA?

EM QUANTO TEMPO 
POSSO ESTENDER 
A CAMA NO MEU 

BARRACÃO?
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Estendedor de maravalha: os pontos fortes.

Simplicidade e 
precisão.

Permite obter um 
espalhamento simples e 
uniforme da maravalha, 

porque deposita o 
material mais leve em 
baixo e deixa o maior  

à superfície.

Mais economia. 
A máquina garante 
uma redução 
significativa dos 
tempos de trabalho. 
A homogeneidade na 
colocação do material 
reduz a quantidade de 
maravalha utilizada.
A máquina requer 
apenas um operador.

Mais qualidade de 
trabalho 

e menos cansaço. 
Graças a uma melhor 
segurança, ao menor 

esforço físico pedido e 
às melhores condições 

respiratórias, o operador 
encontra-se numa 
situação ideal para 

desenvolver a atividade 
com a máxima eficiência.

Confiabilidade.
Os materiais 
galvanizados de alta 
qualidade garantem 
uma grande resistência, 
eficácia e precisão.

O estendedor de aparas está 
ligado à PTO 540 rotações do 
trator e fixado à elevação a três 
pontos. O eixo cardã transmite 
o movimento ao pente situado 
no interior do corpo da máqui-

na gerando uma mistura ho-

mogénea.

Graças à escala graduada, co-

locada nas rodas traseiras a 
regulagem da espessura pode 
ser facilmente predefinida pelo 
operador.

A simplicidade do estendedor 
de maravalha é sinónimo de 
eficácia, atenção e baixa ma-

nutenção.

Como funciona o estendedor de maravalha?

32

1 4
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COMO É MISTURADO 
O MATERIAL 

DEPOSITADO?

Graças ao sistema de regulagem 
de altura da aplicação da marava- 
lha, o operador pode facilmente 
decidir quanto material deposi-
tar no pavimento, de uma altura 
mínima de 3 cm a uma máxima 
de 10 cm.

QUANTA MARAVALHA 
É UTILIZADA DURANTE 

A APLICAÇÃO COM A 
MÁQUINA?

O tempo médio de aplicação da 
cama dependente das dimensões 
do barracão, e é estimado entre 
10 à 20 minutos, considerando 
um barracão de 1200 m2 com o 
trabalho de um só operador.

EM QUANTO TEMPO 
POSSO ESTENDER 
A CAMA NO MEU 

BARRACÃO?

QUE MATERIAIS 
POSSO UTILIZAR COM 

O ESTENDEDOR DE 
MARAVALHA?

Além da maravalha - em fardo 
ou a granel - a máquina pode 
também estender casca de arroz 
ou girassol garantindo sempre a 
máxima uniformidade da camada.

FICHA TÉCNICA

Peso 320 kg

Largura útil de trabalho 2000 mm

Movimentação do 
rotor central

Através da PTO 540 
rotações

Perguntas e respostas.

O sistema de pentes do 
estendedor de maravalha 
espalha no fundo da cama o 
material mais fino, deixando na 
superfície os flocos maiores. 
Isto garante uma cama de 
maior qualidade e impede aos 
pintos de engolir os pequenos 
resíduos de madeira. 
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Vacinador, os pontos fortes.

Correto posicionamento  
do animal.

Graças ao seu design, o 
animal é transportado de 

modo natural no tapete 
e o operador trabalha 

sempre em posição ideal; 
isto simplifica o trabalho 

melhorando a qualidade final

Mais qualidade de 
trabalho e menos 

cansaço.
A caixa de recolha 

favorece a introdução 
dos animais com apenas 
um ou dois operadores: 
isto melhora a qualidade 
e reduz notavelmente o 

stress do animal.

Um maior bem estar 
do animal.
Graças à conformação 
da máquina, o peru é 
dirigido facilmente para 
o operador.
Consequentemente 
o menor stress 
e o correto 
posicionamento do 
animal aumentam o 
bem estar durante a 
operação.

Máquina compacta.
Simples, robusta e 
fácil de transportar.
Materiais de 
alta qualidade 
e galvanizados 
garantem uma grande 
resistência.

A caixa traseira de recolha permite carregar os perus e dirigi-los para 

o tapete. Graças aos separadores, a recolha pode ser gerida perfei-

tamente, controlando facilmente o fluxo de animais para o tapete.

O tapete transportador dirige os perus para os operadores. A estru-

tura da máquina e o alinhamento do tapete garantem ao animal 

um percurso sem stress.

Os operadores trabalham em completa segurança, vacinando os 

perus em uma posição ergonômica correta, com menor cansaço 

e mais velocidade.

Como funciona o vacinador?

32

1 4
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PODE SER 
UTILIZADO TAMBÉM 

PARA OUTROS 
TRABALHOS?

O VACINADOR 
DESLOCA-SE 

FACILMENTE?

Sim, as aves são vacinadas pelo 

operador com extrema simpli-

cidade e em total segurança.

Sim, a máquina facilita as ope-

rações de vacinação dos perus, 

com uma economia  de tempo 

estimável de 30% a 60%.

Sim. O vacinador pode fre-

quentemente ser utilizado 

como aparelho de recolha e 

transferência dos perus nos 

carros e plataformas.  Isto é fre-

quentemente necessário quan-

do os perus de pequeno-médio 

tamanho devem, por exemplo, 

ser deslocados para outros bar-

racões.

O vacinador pode ser reboca-

do com absoluta simplicidade e 

manobrado em segurança visto 

as suas dimensões compactas e 

robustas.

O VACINADOR É 
UMA MÁQUINA 

SIMPLES?

O VACINADOR FAZ 
POUPAR TEMPO?

FICHA TÉCNICA

Peso 620 kg

Alimentação  380 volts

Largura dos tapetes  800 mm

Acabamento Galvanização a quente

Opcional Pedaleira de comando de arranque dos tapetes

Perguntas e respostas.
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Ciemmecalabria Srl V.le S. Pertini 86, 25046 Cazzago S. M. (BS) Italy Tel. +39 030 7254118 Fax +39 030 7759992 - info@cmcindustries.com www.cmcindustries.com

 As informações contidas neste folheto são meramente indicativas, portanto, não pertencem às instruções de uso e manutenção dos equipamentos. 
Devido ao aprimoramento contínuo de nossos equipamentos, as informações contidas são sujeitas a variações e, deste modo, não são vinculadas.


