
Máquina para triturar cama de aviário desenvolvida durante 04 anos pela empresa Mercosul Industrial e patenteada. 

-Facilmente operável com tratores acima de 35 cvs.. 

-economia de matéria-prima da cama, pois aumenta a vida útil da mesma 

 

-rendimento de até 3000m² por hora.(tritura a cama de um aviário de 100m x 15m em meia hora) 
-máquinas com largura de trabalho de 2,3metros e 1,4metros dependendo da necessidade do criador 
-baixa manutenção. 

Um produto de excelentes resultados! 

-até 95% de trituração em uma única aplicação . 

-manutenção pode ser realizada em menos de uma hora com fácil desmontagem e montagem completa. 

-economia de combustível, tendo em vista o excelente rendimento. 

-fabricada em aço de excelente qualidade, aumentando em muito a vida útil da máquina. 
-rolos, flanges e mancais fabricados com AÇO SAE 1045 e zincados possibilitando uma maior resistência a desgastes e 
ferrugem. 
-transmissão fabricada com aço de alta dureza, temperadas e zincadas tornando-a altamente resistente a esforços e 
desgaste. 
-transmissão livre de entrada de sujeira por sistema de isolamento exclusivo. 
-caixa de transmissão livre de manutenção, sendo somente necessário repor a lubrificação no cárter. 
-sistema de cárter onde a transmissão trabalha com uma camada de graxa, gerando menos atrito entre corrente e 
engrenagens. 

. 

-corrente reforçada ASA 50, padrão encontrado em qualquer loja de ferragens, possibilitando uma manutenção simples e 
sem necessidade de contato com a fábrica para possíveis substituições. 

A boa qualidade da cama do aviário é de extrema importância para o conforto, ambiência e sanidade das 
aves, além influenciar diretamente em seu desempenho zootécnico.
essa compostagem tem alto valor orgânico para uso na lavoura posteriormente.

 Agiliza o preparo da cama e reduz o intervalo entre um lote e outro.

Acelera a secagem da cama.

A Enxada Rotativa Cama de Aviário SR difere da enxada rotativa tradicional pois o giro das facas é no 
sentido anti-horário para facilitar a “quebra” da cama e possui uma velocidade maior no giro do eixo para 

A BCA-1500 LUMA é um quipamento desenvolvido para operar dentro de aviários atuando no 
revolvimento da cama, visando o conforto, a ambiência e a sanidade das aves, além influenciar diretamente 
em seu desempenho zootécnico.
Devido à sua excelente trituração, aumenta a vida útil da cama permitindo o seu uso em número maior de 
lotes. Com isso, reduz o intervalo entre um lote e outro e economiza na matéria-prima utilizada na cama do 
aviário.

Ÿ Cardan com embreagem;

Ÿ Transmissão por corrente dupla.

Só a BCA-1500 LUMA proporciona o 
completo revolvimento da cama de aviário.  
Conta com 4 escaricadores frontais e um 
rolo destorroador equipado com 32 
lâminas curvas dispostas no rolo em 
formato helicoidal. Escarica e destorroa 
em uma só opeoração. 

A ROTOPEC-2000 é equipada de fábrica 
com:

Ÿ Aparador traseiro de borracha; 

essa compostagem tem alto valor orgânico 
para uso na lavoura posteriormente.
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