Coberturas e Sombreamentos Agropecuários
Sempre preocupada em oferecer ao produtor pecuário avanços tecnológicos
que possam contribuir de fato com o incremento da produtividade no campo,
a Sinuelo oferece uma linha modulada de coberturas e sombreamentos para
cochos, comedouros, confinamentos e pecuária leiteira.

Para assegurar a qualidade de mais esta linha prática e versátil, a Sinuelo foi buscar
um parceiro a altura de suas necessidades, a empresa POLYSACK Plastic Industries de
Israel, através de sua unidade industrial no Brasil.
Somam-se assim à tradição e dedicação da Sinuelo , mais de 20 anos de experiência
da Polysack, presente nos cinco continentes com uma tecnologia desenvolvida em
Israel, na zona ocidental do Negev, uma região de pleno sol com instalações
agropecuárias que constituem inigualável campo de provas e desenvolvimento
tecnológico.
As malhas Polysombra, fabricadas em polietileno de alta densidade, são leves, não
desfiam, protegidas contra radiação ultravioleta, sendo garantidas por 8 anos,
apropriadas para construção de áreas de sombra em confinamentos e pecuária leiteira,
cobertura de cochos de sal, comedouros, estufas, viveiros, instalações avícolas, etc.

As coberturas moduladas da Sinuelo para comedouros e cochos de sal, são elaboradas
com estrutura tubular de aço e malha Polysombra, com 70 a 90% de sombreamento,

sendo fornecidas para qualquer parte do Brasil, em módulos de 6 a 8 metros de
comprimento e seus múltiplos (comedouros) e de 4 a 6 metros (para cochos de sal).
Dessa forma podemos adequar nosso produto a qualquer metragem linear de
cobertura, ajustando-nos perfeitamente a suas necessidades.
A área protegida pela cobertura nos comedouros, alcança um metro a frente do poste
e dois atrás, garantindo perfeita cobertura aos comedouros e animais, sem prejudicar
o serviço mecanizado de abastecimento e com 1.25m para cada lado nos cochos de
sal.
A sustentação da tela sobre a estrutura é garantida por um sistema de cabos de aço
revestidos de plástico, sobre os quais é fixada a tela com exclusivas braçadeiras de
plástico Polysack. O estiramento dos cabos de aço e da cobertura é realizado por
catracas metálicas

MÓDULOS PARA SOMBREAMENTO

Sistema de fixação com presilhas de nylon de alta resistência

Sombreamento Modulado

Nossa empresa comercializa "kits" completos destinados as áreas de sombreamento
para gado leiteiro ou confinamento.
Tais "kits" incluem todos os itens necessários a montagem, sendo que as coberturas
estão calculadas em módulos de 6m de largura e seus múltiplos, com o comprimento
desejado pelo cliente. Coberturas para cochos e comedouros observam o mesmo
critério, com largura padrão de 3 metros.
Em ambos os casos além da malha (Polysombra) c/90% , são fornecidos todos os
elementos de fixação, arame de aço revestido de plástico, testeiras e travessas de aço,
parafusos, etc, de forma que o produtor possa montar seu kit com a maior facilidade.
No que se refere as áreas de sombreamento, trabalhamos com Polysombra de 70,
80 e 90% de acordo com as necessidades do cliente, atendendo projetos dimensionais
específicos, a partir de telas com até 8m. de largura, com o comprimento que se faça
necessário.
Nossos projetos (kits) incluem neste caso, todos os itens necessários a instalação do
sombreamento, exceto os postes (moirões) de sustentação, o que seguramente sairá
mais barato para o próprio cliente.
A malha Polysombra tem durabilidade de 8 anos, porém deve ser instalada com os
acessórios adequados, braçadeiras, catracas, fixadores de nylon, arame de aço
revestido de pvc, etc., motivo pelo qual fornecemos o kit completo.
O "kit" de sombreamento, é fornecido preferencialmente com largura de 6m e seus
múltiplos, já que as testeiras (tubos de aço) tem esse comprimento, o que barateia
seu custo e facilita o transporte.

Materiais que compõem o módulo de sombreamento
12345-

Tela Polysombra com o percentual de retenção desejado (70 ou 80%);
Testeiras e suportes (tubo de aço) para as duas cabeceiras;
Catracas para estiramento dos cabos;
Arame (cabos) revestido de pvc;
Fixadores especiais de sustentação da tela (1 a cada 50cm);

É importante esclarecer que podemos desenvolver projetos de acordo com
as necessidades dimensionais e funcionais de cada cliente.

