
SALA DE ORDENHA 
PARALELA
MAIS RENDIMENTO EM MENOS ESPAÇO

MORADA:
Estr. Consiglieri Pedroso, 123
Queluz de Baixo
2730-056 Barcarena

TELEFONE:
214 342 420

EMAIL:
sede@agrovete.pt

A SAC é um fabricante dinamarquês de 
referência que desenvolve exclusivamente 
equipamentos de ordenha desde 1938.

A Agrovete, representante exclusiva da
SAC em Portugal há mais de 50 anos,
acumula uma vasta experiência na
instalação e na manutenção de
equipamentos de ordenha. Dispõe de
uma equipa técnica que responde com
rigor a qualquer solicitação.

WEBSITE:
www.agrovete.pt 

FACEBOOK:
@agrovete.pt



EQUIPAMENTO ADAPTADO AOS ANIMAIS 

 > Design industrial que proporciona uma rápida ordenha; 

 > Estrutura adaptada a vacas de pequenas ou de grandes 
dimensões; 

 > O pesebre rotativo inteligente tem um limitador de 
velocidade, permitindo uma movimentação rápida e suave 
das vacas.

SALA DE ORDENHA PARALELASALA DE ORDENHA PARALELA

CONFORTO PARA SI 
E PARA OS SEUS ANIMAIS

UNIMILCO 
Permite um controlo absoluto 
durante e depois da ordenha: 

 > Total de litros ordenhados;
 > Nº de animais ordenhados;
 > Alertas de vácuo;
 > Alertas de serviço de manutenção.

IDC2
 > Medidor, pulsador, retirador 
e ecrã, tudo num único 
equipamento; 

 > A simplicidade do 
equipamento facilita a 
montagem e a assistência; 

 > Cada IDC2 através de identificação ajusta o seu 
funcionamento a cada animal.

UNIWASH
 > Programador de lavagem;
 > Doseamento de detergentes e 
desinfectantes;
 > Registo de lavagens e erros;
 > Poupança de água e energia.

ORDENHA RÁPIDA E EFICIENTE

 > Redução do tempo de ordenha; 

 > Facilidade de entrada e saída dos animais.

GARANTIA DE QUALIDADE DE LEITE 

 > Circuito de leite de linha baixa com inclinação ligeira, de 
modo a permitir uma circulação suave por gravidade, 
promovendo a manutenção da homogeneidade das 
partículas de gordura do leite; 

 > O variador de frequência da bomba de leite SAC assegura 
um transporte de leite, desde o colector geral até ao 
tanque de leite, à velocidade mais baixa possível. 

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
DO ORDENHADOR

 > As vacas são colocadas de modo a possibilitar 
ao ordenhador um fácil acesso e colocação; 

 > Melhoria das condições de higiene do local através 
da instalação de um apara-dejectos.

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

 > Materiais duráveis, de alta qualidade e resistentes à 
corrosão, numa estrutura de aço galvanizado; 

 > A construção robusta, aliada à qualidade dos 
materiais, garante fiabilidade, elevado tempo de vida 
útil e reduzidos custos de manutenção.

Estou bastante satisfeito com a 
aquisição da sala de ordenha paralela 
SAC, principalmente com a eficiente 
e rápida assistência técnica da 
Agrovete, que vai sempre ao encontro 
das minhas necessidades.”

António Neto 
Vila Nova de Famalicão
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