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COPILOT KIT AIR LAP 
Cortina automatizada 

 

Atualmente, a optimização da gestão ambiental em granjas de coelho é alcançada através da automatização da entrada de ar 

para obter e manter uma velocidade de entrada de ar constante, independentemente do nível de ventilação. 

Durante anos temos procurado diversas soluções, mas nenhum alcançou uma total satisfação. 

Nós desenvolvemos o LAP KIT AIR especialmente para granjas de coelho. 

 CARATERÍSTICAS 

 

• Uma solução cômoda de montar: facilitando o trabalho do 

instalador. A montagem garante uma entrada de ar perfeitamente 

ajustada. 

• A solução completa: Em KIT AIR LAP, todos os elementos 

necessários estão incluídos. O motoreductor com a caixa de 

interruptor de limite permite a automatização de todas as entradas 

de ar em uma sala 

• Uma solução fiável: Especialmente para granjas coelho, oferece 

uma solução simples e eficaz para os problemas de montagem das 

entradas de ar. O motoreductor é adaptado a cada necessidade. 

Rodamento com
suporte inoxidável

1 Caixa de 
interruptor de limite 
e com pinhões

1 motoreductor
trifásico com
suportes inox

Cortina 
lacada

Barra de 
lastrado

 

DADOS TÉCNICOS 

O KIT AIR LAP, é composto por todos os elementos necessários para cada entrada de ar.  

Para 1 entrada el KIT inclui: 

• 1 tubo de 3 metros 

• 1 rolamentos para o tubo com suporte e parafusos 

• 1 cortina de 2 x 2,50 m (pode ser feita a medida) 

• 1 barra de lastrado 

• Parafusos e rebites 

Prever para cada sala: 

• 1 motoreductor trifásico com suportes de inox. 

• 1 caixa de interruptor de limite e  com pinhões. 

 

Rolamentos para o 

tubo com suporte e 

parafusos 

Caixa com interruptor de 

limite e kit de pinhões 

MOTOREDUCTOR 60mN 


