
Aponte o seu celular com o app Açôres Realidade Aumentada
para essa capa e assista ao vídeo institucional.
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A Açôres foi fundada no ano de 1956 e desde 1987 está 
localizada na cidade de Cambé, Paraná. É uma das maiores 
empresas do segmento da Agropecuária e Indústria, 
atendendo em todo território nacional e internacional. A 
Açôres investe continuamente em pesquisa, projeto, 
fabricação, atendimento, suporte técnico e serviços para 
atender às mais variadas necessidades de seus clientes, com 
gerenciamento e automação dos processos de contenção 
bovina, instrumentação e pesagem. Além disso, a Açôres 
possui aliança estratégica com as maiores empresas do 
mundo na área de contenção, pesagens e instrumentação. 
Essa aliança possibilita o intercâmbio de tecnologias e 
relações comerciais de importação e exportação de produtos 
e componentes, fazendo com que a Açôres tenha acesso 
contínuo ao que existe de mais avançado em tecnologia do 
mundo.

MISSÃO E POLÍTICA DA QUALIDADE
A Açôres, fabricante de troncos de contenção, balanças 
eletrônicas, currais metálicos móveis e automatizados, busca 
a satisfação e o atendimento dos requisitos e necessidades de 
seus clientes e também boas práticas do manejo racional, 
objetivando fornecer produtos com maior tecnologia e 
qualidade do mercado. Dessa forma, está comprometida em 
melhorar continuamente os processos de gestão da 
qualidade.

VISÃO
Nosso objetivo é ser sempre a melhor opção de negócio para 
nossos clientes, almejando a liderança em vendas em todo 
mercado nacional.

VALORES
Ÿ Tecnologia e inovação;
Ÿ Rentabilidade, através do controle e redução dos custos e 
        aumento da produtividade;
Ÿ Respeito ao meio-ambiente, através de ações 
         sustentáveis;
Ÿ Atender à legislação e a outros requisitos aplicáveis ao  
        nosso negócio;
Ÿ Trabalhar de maneira integrada com nossos clientes, 
        fornecedores, sociedade e comunidade;
Ÿ Estimular o desenvolvimento profissional de nossos 
        colaboradores.

OBJETIVOS DA QUALIDADE
Alinhados aos objetivos com a política de qualidade, o que se 
espera é alcançar:
Ÿ Satisfação dos clientes;
Ÿ Rentabilidade;
Ÿ Redução de índice de manutenção em campo;
Ÿ Pontualidade nas entregas;
Ÿ Desenvolvimento contínuo do sistema de gestão da 
        qualidade;
Ÿ Desenvolvimento contínuo dos nossos colaboradores;
Ÿ Sustentabilidade do negócio.

DIFERENCIAIS
Nosso maior diferencial é a tradição de mais de 60 anos no 
mercado, oferecendo qualidade, competitividade comercial, 
bom atendimento ao cliente, tecnologias de última geração e 
garantia de 5 anos em nossos produtos.

INSTITUCIONAL
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Já imaginou a possibilidade de ver nossos produtos em 3D ou
assistir vídeos deste catálogo?

Não precisa imaginar, pois a Açôres saiu na frente mais
uma vez, inovando a maneira de interagir com seus
produtos.

É muito fácil, basta seguir os passos abaixo:

Baixe o Aplicativo gratuito.
Baixe o aplicativo AÇÔRES REALIDADE AUMENTADA,

disponível na Apple Store e Google Play.

Instale o Aplicativo
Após a instalação, abra o aplicativo e aponte seu 

celular para as páginas dos produtos que possuam

um dos ícones abaixo.

E pronto...
Você poderá assistir aos vídeos.
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TRONCO GRAN SMART PRIME

ÚNICO DO MUNDO COMANDADO POR CONTROLE REMOTO VIA RADIOFREQUÊNCIA 
SOMENTE 01 OPERADOR (PATENTE REQUERIDA JUNTO AO INPI).

BalancasAcores.com.br   |  Fone: (43) 3254-1331  |  Whatsapp: (43) 99987-6144

É comandado por um controle remoto via radiofrequência e requer um único operador para, ao mesmo tempo, comandá-lo e 

fazer a contenção e os apartes, reduzindo a mão de obra e dando maior agilidade ao manejo.

O controle remoto ACR JOYSTICK, exclusivo da Açôres, permite que os movimentos sejam monitorados a distância, via 

radiofrequência. Ao todo, ele controla sete dispositivos, tipo joystick: (J1) portão saída, (J2) portão pescoceira 1, (J3) portão 

pescoceira 2, (J4) grade inferior e superior, (J5) portão saída, (J6) anticoice, (J7) trapézio ou empurrador. Além disso, tem 3 

modelos de apartações como opcionais: aparte 3 saídas, 5 saídas e 7 saídas, também monitorados pelo mesmo controle.

J5 - Abre/Fecha Trapézio
J6 - Abre/Fecha Portão de Entrada
J7 - Abre/Fecha Portão Anti-Coice
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Assista ao equipamento em ação

DETALHES DO EQUIPAMENTO

COLOCAÇÃO DE BRINCOS COM MAIS EFICIÊNCIA. PESCOCEIRAS DUPLAS (17CM) 

EM BORRACHA IMPORTADA COM ALONGADOR DE PESCOÇO

RAPIDEZ PARA A VACINAÇÃO ( MAIS DE 100 ANIMAIS POR HORA)

FACILIDADE PARA MARCAÇÃO NA CARA DO ANIMAL

ACESSO TOTAL À PARTE SUPERIOR DO ANIMAL
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UNIDADE ELETROHIDRÁULICA BOMBA VARIÁVEL COM MOTOR 7,5 CV,

COM RESERVATÓRIO DE ÓLEO DE 95 LITROS QUE TRABALHA COM 38 LITROS / MIN.

EMPURRADOR DE BOI PARA CONDUZIR O BOI ATÉ A PESCOCEIRA

MAIS FACILIDADE E SEGURANÇA PARA INSEMINAÇÕES, PALPAÇÃO E CASTRAÇÕES.

AMPLA CABINE DO VETERINÁRIO.

ÚNICO TRONCO DO MUNDO COMANDADO POR CONTROLE REMOTO VIA 

RÁDIOFREQUÊNCIA, POR APENAS 1 OPERADOR

( PATENTE REQUERIDA JUNTO AO INPI )

SISTEMA SALVA-VIDAS

ACESSO TOTAL À PARTE INFERIOR DO ANIMAL





CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CURRAL METÁLICO FIXO AUTOMATIZADO PLATAFORMA DE MANEJO SERINGA CIRCULAR 225 GRAUS 
CORREDOR COLETIVO REGULÁVEL 6m SISTEMA ELETROHIDRÁULICO AÇÔRES visa atender propriedades com 
grande volume de manejo de cria, recria e engorda e que exigem um sistema prático e com menos mão de obra. 

Possui seringa de 225 graus, composta por um pivô central eletrohidráulico fixo que transporta o portão de 3 metros em 
movimento circular, no sentido de 270 graus. O portão é articulado de forma corrediça, tipo “vai e vem”, buscando os animais 
que se encontram na espera e conduzindo-os para o corredor coletivo. Esse procedimento reduz o estresse dos animais 
causado pelo o mau manejo dos operadores. 

A seringa eletrohidráulica é controlada a 
distância por apenas um operador, por meio de 
um exclusivo controle remoto via 
radiofrequência.

O controle remoto ACR JOYSTICK, exclusivo 
da Açôres, permite que os movimentos sejam 
monitorados a distância, via rádiofrequência. 
Ao todo, ele controla três dispositivos, tipo 
joystick no pivô central: (J1) porteira circular 
270 graus - movimento giratório - direita e 
esquerda; (J2) porteira circular 270 graus -  
movimento corrediço  - direita e esquerda; (J3) 
Comanda o portão de 2 folhas dentro do 
corredor coletivo, mandando para o tronco de 
contenção, um animal de cada vez.

Observação: o Curral Automatizado pode ser instalado em currais já existentes ou em currais novos.

J3 - CORREDOR
Portão 2 Folhas

J4 - (opcional)
Portão 2 folhas

CORREDOR COLETIVO CORREDOR COLETIVO 
J3 - CORREDOR - PORTÃO 2 FOLHAS
J4 - (OPCIONAL) - PORTÃO 2 FOLHAS

PIVO CENTRAL

VANTAGENS 

- Maior gestão dos dados;
- Promove o aumento da produtividade e, consequentemente o aumento da lucratividade; 
- Redução significativa de mão de obra;
- Menor trabalho necessário para o operador – sistema exige menos esforço físico por ser operado por um controle 
remoto a distância;
- Maior segurança para os animais e para o operador; 
- Menos tempo de trabalho; 
- Redução de estresse em animais e seres humanos proporcionado pelo comando remoto a distância;
- Elimina agressão ao animal causada pelos operadores, como choques, ferrões e gritarias; 
- Sistema prático e fácil das operações, pois não requer experiência ou habilidades para o manuseio;
- Tecnologia eletrohidráulica (100% nacional) que viabiliza maior velocidade nos acionamentos, menor volume de 
mangueiras, maior precisão na contenção do animal e ajustes da pressão/força em todos os acionamentos vitais.
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O EQUIPAMENTO ATENDE ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
E DO EMPREGO:

- NR 10 – SEGURANÇA NOS ACIONAMENTOS ELÉTRICOS 
- NR 12 – ACIONAMENTO A DISTÂNCIA
- NR 17 – ERGONOMIA 
- NR 31 – SEGURANÇA NO TRABALHO RURAL

DESCRIÇÃO DO SISTEMA ELETROHIDRÁULICO 
(SERINGA CIRCULAR 225º)

01 unidade eletrohidráulica com motor bomba de 7,5 CV – 
4 P – com nível de tensão especificado pelo cliente. 
Observação: no momento da venda, nosso técnico entra 
em contato com a propriedade para verificar o nível de 
tensão elétrica. 

Bomba hidráulica variável de 38 litros por minuto. A 
escolha pela utilização dessa bomba é que o fluxo de óleo 
não é contínuo, como na bomba de engrenagem. O óleo 
só circula no sistema quando o comando é ativado, 
evitando aquecimento do óleo e aumentando a vida útil do 
próprio óleo, da bomba e das mangueiras.

Reservatório 95 litros com bocal de enchimento com filtros 
de ar, visor de nível com termômetro, filtro de retorno 10 
micras e filtro de sucção.

Bloco manifolde com eletroválvulas 24 VDC, válvulas 
modulares duplas, vazão e pressão para todos os 
acionamentos (mais opcional de bloco de manifolde com 
eletroválvulas para acionamento do conjunto de 
apartadores) e (3) três modelos de apartadores: 3 saídas, 
5 saídas e 7 saídas.

Mangueiras para os pistões: 3/8 SAE 100R AT – 330 BAR 
(4.785 PSI) e 1/2 SAE 100 R 2 AT 275 BAR (4.000 PSI).

ATENÇÃO! A BOMBA HIDRÁULICA e o MOTOR devem 
ser instalados à distância de 8 a 15 metros das áreas 
de manejo, evitando que barulhos e ruídos interfiram 
no trabalho.  

CORREDOR COLETIVO SIMPLES

O CORREDOR COLETIVO DE 3 METROS, opcional para 
6, 9 e 12 metros, é confeccionado com painéis com tubos 
quadrados (80x80 milímetros) e parede (5 milímetros) 
aparelhados nas quatro faces do corredor. 

Sua parte superior tem forma tubular redonda (60 
milímetros) e sua parte inferior é uma chapa de 
polipropileno (1 polegada) com regulagem inferior para 
vários tipos de animais. 

Possui exclusiva saída salva-vidas para casos de queda 
do animal e portão automatizado tipo duas folhas no meio 
do corredor, para sempre deixar 1 animal na espera do 
tronco de contenção.
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CURRAL METÁLICO MÓVEL

BalancasAcores.com.br   |  Fone: (43) 3254-1331  |  Whatsapp: (43) 99987-6144

CURRAL 100 ANIMAIS - MOD. CMM 100/170 - SERINGA COM CHAPA
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PLATAFORMA MÓVEL DE MANEJO RETANGULAR 180º - 6m - MOD. PLAT. 180/R6 - SERINGA COM CHAPA

DESENVOLVEMOS PROJETOS 
PERSONALIZADOS

CURRAL 100 ANIMAIS - MOD. CMM 100/170 - SERINGA EM “S” (CORREDOR CURVO)

Assista ao equipamento em ação
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PRESENTE NOS MAIORES

EVENTOS AGROPECUÁRIOS

DO BRASIL

#acoresamelhordobrasil

FILIAL 2 - RUA RUI BARBOSA, 1135
CAMPO GRANDE/MS - (67) 3029-3998

FILIAL 3 - RUA ESPIRITO SANTO, 242 - BAIRRO CAJU
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - (22) 99886-5781

FILIAL 4 - AV DA FEB N 1318 - BAIRRO PONTE NOVA
VÁRZEA GRANDE - MT - (65) 3026-4366

www.BalancasAcores.com.br

balancas.acores

balancasacores

MATRIZ - BR 369 - KM 162 - PQ IND II
CAMBÉ/PR - (43) 3254-1331

FILIAL 1 - AV. CASTELO BRANCO, 3480
SETOR GRANJA SANTOS DUMONT
GOIÂNIA/GO - (62) 3638-7484


