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Indústria de Equipamentos
para Avicultura, Suinocultura e
Tratamento de Resíduos Orgânicos

55 anos

conhecimento
no ramo de Metalurgia

Nossa
História

de

A AgroBona iniciou suas atividades em 2004, no município de Matelândia - Paraná, através da união de seus idealizadores,
Edison e Ernani Debona, onde ambos utilizaram o vasto conhecimento no ramo de metalurgia, para criar SOLUÇÕES
inovadoras para a AVICULTURA, SUINOCULTURA e tratamento de resíduos.
Com pioneirismo e amplo conhecimento no ramo de aquecimento de ambientes, por meio da utilização de ENERGIA
RENOVÁVEL, como pellets, cavaco e lenha. Em pouco tempo a AgroBona passou a se destacar e tornou-se uma das
MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS no segmento.
O reconhecimento da empresa, pelos produtores de todo Brasil e até mesmo exterior, foi possível devido à seriedade,
agilidade no atendimento e principalmente pela QUALIDADE e performance de seus produtos.
Ao longo dos anos, a empresa desenvolveu mais um produto, o Roto Acelerador de Compostagem, que veio
resolver um problema crônico nas granjas de produção de aves e suínos.
Sendo assim, a compostagem mecânica e automatizada, também chamada de compostagem acelerada, se tornou uma
forma ambiental, social e econômica para a correta destinação de carcaças de animais mortos e resíduos orgânicos,
e a partir de então, a AgroBona vem desenvolvendo tecnologias e equipamentos e destacando-se também neste segmento.

Valores

s

Missao

* A Agrobona acredita no que faz:
* Trabalha com Respeito;
* Age de Forma Correta;
* Valoriza Quem Faz a Empresa;
* Busca a Excelência e Qualidade;
* Respeita o Meio Ambiente.

A AgroBona tem como missão, desenvolver, aprimorar, produzir
e comercializar, tecnologias e equipamentos inovadores, que
garantam a evolução dos sistemas de produção de aves e suínos,
e a satisfação de seus clientes e parceiros, buscando sempre
superar suas expectativas em tecnologia e qualidade.

06.1900

Roto Acelerador

de Compostagem
Aves

A compostagem é um processo biológico, através do qual a matéria orgânica é transformada, por meio da
ação dos micro organismos aeróbio existentes no próprio resíduo, em um material estável e u lizável,
denominado de composto orgânico ou húmus. Pensando nisso, foi desenvolvido o RAC: ROTO-ACELERADOR
DE COMPOSTAGEM - AVES, equipamento que possibilita controlar as variáveis do processo de compostagem,
proporcionando segurança sanitária e ambiental, assim como um composto ﬁnal de elevado valor agronômico.

Roto Acelerador

Roto Acelerador

de Compostagem
Aves

de Compostagem
Suínos

Resíduos possíveis de serem processados via RAC:
- Carcaças provenientes da mortalidade de Aves;
- Resíduos orgânicos de feiras, refeitórios e restaurantes;
- Resíduos orgânicos de condomínios residenciais, entre outros.
Vantagens em relação aos demais sistemas de tratamentos:
- Menor tempo para estabilização do composto;
- Proporciona segurança sanitária aos colaboradores e sistemas de produção;
- Reduz a atração e proliferação de insetos e vetores, por ser um sistema fechado;
- Reduz a emissão de gases causadores de efeito estufa, por se tratar de um sistema aeróbio;
- Permite controlar as variáveis do processo de compostagem (Relação Carbono, Nitrogênio, Temperatura, umidade e oxigenação);
- Menor necessidade de mão de obra;
- Minimiza o risco de geração de chorume e odores indesejáveis;
- Menor custo de tratamento, pois dispensa uso de fontes energé cas nobres;
- O produto ﬁnal é um composto uniforme e estabilizado, livre de cheiro, risco sanitário e ambiental.
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A compostagem é um processo biológico, através do qual a matéria orgânica é transformada, por meio da ação
dos micro organismos aeróbio existentes no próprio resíduo, em um material estável e u lizável, denominado
de composto orgânico ou húmus. Pensando nisso, foi desenvolvido o RAC: ROTO-ACELERADOR DE COMPOSTAGEM
SUÍNOS, equipamento que possibilita controlar as variáveis do processo de compostagem, proporcionando
segurança sanitária e ambiental, assim como um composto ﬁnal de elevado valor agronômico.
Saída do
Composto

Roto Acelerador

Moinhos

de Compostagem
Suínos

TRITURADORES
Bovinos

Resíduos possíveis de serem processados via RAC:
- Carcaças provenientes da mortalidade de suínos;
- Resíduos orgânicos de feiras, refeitórios e restaurantes;
- Resíduos orgânicos de condomínios residenciais, entre outros.

Triturador de Carcaças de Animais com Caçamba
de Elevação

Vantagens em relação aos demais sistemas de tratamentos:
- Menor tempo para estabilização do composto;
- Proporciona segurança sanitária aos colaboradores e sistemas de produção;
- Reduz a atração e proliferação de insetos e vetores, por ser um sistema fechado;
- Reduz a emissão de gases causadores de efeito estufa, por se tratar de um sistema aeróbio;
- Permite controlar as variáveis do processo de compostagem (Relação Carbono, Nitrogênio, Temperatura, umidade e oxigenação);
- Menor necessidade de mão de obra;
- Minimiza o risco de geração de chorume e odores indesejáveis;
- Menor custo de tratamento, pois dispensa uso de fontes energé cas nobres;
- O produto ﬁnal é um composto uniforme e estabilizado, livre de cheiro, risco sanitário e ambiental.

TELHA DE BARRO I= 30%
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PISO CIMENTADO 0,00
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Material Processado
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Equipamento
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5,00

Parede H= 1,50

Projeção Beiral

15,50

É um equipamento destinado para triturar carcaças de animais
inteiros de até 450kg, preveniente da mortalidade durante o
ciclo de criação.
Equipado com sistema de caçamba de elevação, acionado por
guincho elétrico para facilitar o manejo.
O Moinho triturador de Carcaça de Animais é utilizado para
descartar os animais provinientes da mortalidade da granja.
O resultado nal do processo de trituração pode ser utilizado
para a produção de bioenergia e/ou adubo orgânico.

Moinhos

Aquecedores de

TRITURADORES
Suínos

AR
LANÇAMENTO

CAVACO, PELETES, CHIP e LENHA

Triturador de Carcaças de Animais com Caçamba
de Elevação

É um equipamento destinado para triturar carcaças de animais
inteiros de até 450kg, preveniente da mortalidade durante o
ciclo de criação.
Equipado com sistema de caçamba de elevação, acionado
por guincho elétrico para facilitar o manejo.
O Moinho triturador de Carcaça de Animais é utilizado
para descartar os animais provinientes da mortalidade
da granja.
O resultado nal do processo de trituração pode ser
utilizado para a produção de bioenergia e/ou
adubo orgânico.

Aquecedor movido a biomassa, u lizando quatro opções de
combus veis, cavaco na graduação normal o mesmo que é
u lizado em caldeiras industriais , Pellets, chip e lenha.
Este sistema pode ser u lizado nos aquecedores AB 35-01,
AB 36-00, AB 38-00, AB 40-00 e AB 42-00.

Opções de silos:
- 1 M³ e de 2M³ de capacidade volumétrica.
- Moéga sob o solo com rosca alimentadora.

Modelos disponíveis nessa versão:
AB 35-01
AB 36-00
AB 38-00
AB 40-00
AB 42-00

Motor Turbina 1 de 5cv
Motor Turbina 2 de 3cv
Motor Turbina 2 de 4cv
Motor Turbina 2 de 5cv
Motor Turbina 2 de 6cv

foguista motor de 1/4
foguista motor de 1/4
foguista motor de 1/4
foguista motor de 1/4
foguista motor de 1/4

vibrador motor de 1/2
vibrador motor de 1/2
vibrador motor de 1/2
vibrador motor de 1/2
vibrador motor de 1/2

redutor Elicóide 1,5cv.
redutor Elicóide 1,5cv.
redutor Elicóide 1,5cv.
redutor Elicóide 1,5cv.
redutor Elicóide 1,5cv.

AB 35-01 Híbrida

Aquecedores de

Aquecedores de

AR
Híbridas

Inovações importantes aplicadas no funcionamento e estrutura
para o abastecimento com lenha e a Pellets.
- Silo de armazenagem de Pellets com capacidade de 1m³, que
proporciona varias horas de autonomia.
- Melhores resultados nos índices zootécnicos; com controle
da estabilidade térmica;
- O miza o tempo de mão de obra.
As dimensões mínimas para o abrigo (casinha) do aquecedor,
AB 35-01 híbrida, AB 36-00 híbrida, AB 38-00 híbrida,
AB 40-00 Híbrida e AB 42-00 híbrida deverá ser de 10,0m
comp. x 4,0m Larg. x 2,8m alt.
O Tamanho da porta deve ser de 2,20 alt. x 1,80 larg. metros.

AR
Cavaco e Pellets

AB 36-00 Híbrida

AB 38-00 Híbrida

Obs. O Tamanho da porta para a AB-40 híbrida e AB 42-00
Híbrida deve ser de 2,60 alt. x 2,20 larg. metros.

As dimensões mínimas para o abrigo (casinha) do aquecedor
AB 35-01 Cavaco/Pellets deverá ser de 6,0m comp. x 3,0m
larg. x 2,5m alt.
O Tamanho da porta deve ser de 2,20 alt. x 1,80 larg. metros.
As dimensões mínimas para o abrigo (casinha) do aquecedor,
AB 36-00 Cavaco/Pellets e AB 38-00 Cavaco/Pellets, deverá
ser de 10,0m comp. x 4,0m Larg. x 2,5m alt.
O Tamanho da porta deve ser de 2,20 alt. x 1,80 larg. metros.

ATENÇÃO
Para o melhor rendimento dos aquecedores, todas as casinhas
devem ter uma abertura de entrada de ar para o aquecedor
com o mínimo de 1 metro de comprimento por 30 cen metros
de largura na parede, ou uma abertura de 0,33m².

Inovações importantes aplicadas no funcionamento e estrutura
para o abastecimento com Cavaco graduado e a Pellets.
- Silo de armazenagem de cavaco com capacidade de 1m³, que
proporciona varias horas de autonomia.
- Melhores resultados nos índices zootécnicos; com controle
da estabilidade térmica;
- O miza o tempo de mão de obra.

ATENÇÃO

AB 40-00 Híbrida

Para o melhor rendimento dos aquecedores, todas as casinhas
devem ter uma abertura de entrada de ar para o aquecedor
com o mínimo de 1 metro de comprimento por 30 cen metros
de largura na parede, ou uma abertura de 0,33m².

Motor

Foguista

Dim. CxLxA

AB 35-01 Híb.

1 de 5 cv

2 de 1/4 cv

4,50x1,30x1,85m

AB 36-00 Híb.

2 de 3 cv 1 de 1/2 e 1 de 1/4 cv 5,00x1,40x1,98m

AB 38-00 Híb.

2 de 4 cv 1 de 1/2 e 1 de 1/4 cv 5,05x1,45x2,00m

AB 35-01 Cav/Pel

5 cv

AB 40-00 Híb.
AB 42-00 Híb.

2 de 5 cv 1 de 1/2 e 1 de 1/4 cv 5,10x1,50x2,20m
2 de 6 cv 1 de 1/2 e 1 de 1/4 cv 5,20x1,95x2,45m

AB 36-00 Cav/Pel

2 de 3 cv

AB 38-00 Cav/Pel

2 de 4 cv

AB 42-00 Híbrida

Motor

Silo

Dim. CxLxA

1m³ 3,20x1,10x1,70m
1m³

4,00x1,35x1,91m
1m³ 4,25x1,37x2,00m

AB 42-00
Super

Aquecedores de

AR

AR

AB 35-01 Pellets

Pellets
Inovações importantes aplicadas no funcionamento e estrutura
para o abastecimento com Pellets.
- Silo de armazenagem de Pellets com capacidade de 0,4m³ que
proporciona varias horas de autonomia.
- Melhores resultados nos índices zootécnicos; com controle
da estabilidade térmica;
- O miza o tempo de mão de obra.
As dimensões mínimas para o abrigo (casinha) do aquecedor
AB 35-01 Pellets, deverá ser de 6,0m comp. x 3,0m larg.
x 2,5m alt.
O Tamanho da porta deve ser de 2,20 alt. x 1,80 larg. metros.

Aquecedores de
Linha Super

AB 40-00
Super

As dimensões mínimas para o abrigo do aquecedor (casinha),
AB 38-00 Super, AB 36-00 Super e AB 33-17 Super, deverá
ser de 6,0m comp. x 3,0m Larg. x 2,5m alt.
O Tamanho da porta deve ser de 2,20 alt. x 1,80 larg. metros.

AB 36-00 Pellets

AB 38-00
Super

As dimensões mínimas para o abrigo (casinha) do aquecedor,
AB 40-00 Super e AB 42-00 Super deverá ser de 8,0m
comp. x 4,0m Larg. x 2,8m alt.
O Tamanho da porta deve ser de 2,60 alt. x 2,20 larg. metros.

As dimensões mínimas para o abrigo (casinha) do aquecedor,
AB 36-00 Pellets e AB 38-00 Pellets, deverá ser de 10,00m de
comp. x 4,0m Larg. x 2,5m alt.
O Tamanho da porta deve ser de 2,20 alt. x 1,80 larg. metros.

AB 36-00
Super

ATENÇÃO
Para o melhor rendimento dos aquecedores, todas as casinhas
devem ter uma abertura de entrada de ar para o aquecedor
com o mínimo de 1 metro de comprimento por 30 cen metros
de largura na parede, ou uma abertura de 0,33m².

ATENÇÃO
Para o melhor rendimento dos aquecedores, todas as casinhas
devem ter uma abertura de entrada de ar para o aquecedor
com o mínimo de 1 metro de comprimento por 30 cen metros
de largura na parede, ou uma abertura de 0,33m².

AB 38-00 Pellets

AB 33-17

Motor foguista Dim. CxLxA

AB 36-00 Pellets

2 de 3 cv 0,4m³ 2,70x1,10x1,70m

2 de 6 cv 1 de 1/2cv
AB 40-00 Super 2 de 5 cv 1 de 1/2cv
AB 38-00 Super 2 de 4 cv 1 de 1/2cv
AB 36-00 Super 2 de 3 cv 1 de 1/2cv

AB 38-00 Pellets

2 de 4 cv 0,4m³ 4,00x1,35x1,91m

AB 33-17 Super 1 de 5 cv

Super

Motor
AB 35-01 Pellets

5 cv

Silo

Dim. CxLxA

0,4m³ 3,20x1,10x1,70m

AB 42-00 Super

opcional

2,95x1,90x2,45m
2,95x1,50x2,20m
2,95x1,37x2,00m
2,70x1,35x1,91m
2,70x1,35x1,91m

AB 33-17

Aquecedores de

Kit Silo

cavaco/Pellets

AR

KIT para SILOS

Linha Convencional

Adaptação

Os Kits de queimadores são usado para adaptar um
novo po de combus vel para os aquecedores de ar
da AgroBona que os produtores já possuem em
suas propriedades.
Solução com ó mo custo bene cio.

AB 28-15
As dimensões mínimas para o abrigo do aquecedor (casinha),
deverá ser de 6,0m comp. x 3,0m Larg. x 2,5m alt.
O Tamanho da porta deve ser de 2,20 alt. x 1,80 larg. metros.

ATENÇÃO
Para o melhor rendimento dos aquecedores, todas as casinhas
devem ter uma abertura de entrada de ar para o aquecedor
com o mínimo de 1 metro de comprimento por 30 cen metros
de largura na parede, ou uma abertura de 0,33m².

Motor

Foguista

Dim. CxLxA

AB 33-17

1 de 5 cv

opcional

2,65x1,37x2,03m

AB 28-15

1 de 4 cv

2,35x1,29x1,93m

AB 26-14
AB 21-12

1 de 3 cv
1 de 2 cv

opcional
opcional
opcional

2,35x1,21x1,85m
2,25x1,13x1,71m

AB 26-14

AB 21-12

Kit Silo
Lenha/Pellets

Kit
Silo
Pellets

IMPLEMENTO
AB 115-T / AB 150-T / AB 220-T

Implementos

Trituradores
AB 65 2x2

- Rolamento do eixo do cilindro blindados que dispensa lubriﬁcações
freqüentes;
- Exclusivo sistema de lubriﬁcação por gotejamento;
- Sen do de rotação do cilindro contraria ao do trator;
- Equipado com exclusivo sistema de lamina de aço que proporciona
melhor trituração e profundidade quando a cama es ver rasa e evita
o contato dos dentes com o solo.
Ficha Técnica
Largura útil de corte
Comprimento Total
Largura
Altura
Peso
Potência Necessária de trator
RPM do Cilindro

AB 115-T

AB 150-T

- Todos os eixos montados sobre rolamentos blindados, que
além de proteger dispensa lubriﬁcações freqüentes;
- Duas embreagens de tração e acionamento da rota va;
- Sen do de rotação do cilindro oposto ao sen do das rodas de tração;
- Cilindro com dentes robustos montados sobre barra helicoidal.

AB 220-T

1,15 m
1,35 m

1,50 m
1,70 m

2,20m
2,40 m

65 m
1,05 m

65 m
1,05 m

65 m
1,05 m

250kg
45cv

280kg
60cv

360kg
90cv

970

970

970

AB 2000-T e AB 1600T

ENLEIRADOR DE CAMA DE AVIÁRIO

Equipamento certo para enleirar, foi desenvolvido para facilitar e agilizar
com rapidez e com economia o manejo sanitário da cama, facilitando
assim a sua fermentação.

AB 75

- Chassis robusto fabricado em aço carbono nacional com cer ﬁcação.
- Duas Roscas de alta vazão.
- Sistema de lubriﬁcação das correntes por gotejamento de óleo.
- Montado com rolamentos blindados.
- Sistema de apoio para manter nivelado o equipamento.
- Acionado por Cardan.
AB 2000 T
- Potência mínima do Trator: 65cv.
- Largura de trabalho: 2,00mts
- Peso: 400 kg

- Novo sistema de tração e desbloqueio;
- Possui duas velocidades, tanto para frente e para trás;
- Conjunto de polias redutoras no eixo principal, aumentando o torque;
- Sistema fácil e rápido para afrouxar as correias do motor de par da;
- Cilindro triturador especial com dedos que retrocedem ao bater em
pedras ﬁrmes acionado através de correias e corrente (não desperdiça
força e permite mais profundidade de atuação na cama);
- Permite ajustar a profundidade em movimento de trabalho.

AB 1600 T
- Potência mínima do Trator: 45cv.
- Largura de trabalho: 1,50mts
- Peso: 350 kg

ESPALHADOR DE CAL AB 180T e 200T

ESPALHADOR DE CAL

Equipamento desenvolvido em chapas de aço de alta resistência
aumentando a vida ú l e trazendo melhor custo bene cio ao
produtor, montado com rolamentos blindados.

AB 180T
Especiﬁcações
Altura: 1,08m.
Largura total: 2,10m.
Largura de aplicação: 1,90m.
Comprimento: 65cm.
Capacidade: 350kg.
Vazão: até1kg/m².

AB 200T

Especiﬁcações
Altura: 1,15m.
Largura total: 2,30
Largura de aplicação: 2,10m.
Comprimento: 65cm.
Capacidade: 400kg.
Vazão: até1kg/m².

Ficha Técnica
Motor 4 tempos

Largura do Cilindro
Rotação de Cilindro

AB 65 2x2

AB 75

13cv Gas
65cm

13cv Gas
75cm

1350 RPM

1200RPM

QUEIMADOR DE PENA

Diversos

Lançamentos
Lâmina Dupla
Tratorizada

QUEIMADOR DE PENA
- Onze lança chamas com estrutura em aço inoxidável;
- Rodas Grandes;
- Tubo de distribuição de gás em inox;
- Roda de apoio com regulagem de altura;
- Largura de queima ú l: 1,30m.

ESPALHADOR DE CAL MANUAL

Equipamento desenvolvido para realizar o afastamento
da cama de aviário da mureta e poste, proporcionando
mais eﬁciência e qualidade no manejo de vazio.

ESPALHADOR DE CAL AB 100-M
Estrutura em aço reforçado.
- Largura total: 1,20m.
- Largura de aplicação: 1,00m.
- Altura: 78cm
- Capacidade de cal: 100kg
- Vazão: até 800gr/m².

Queimador de pena
a trator

ESCARIFICADOR MOTORIZADO AB 52 2T
O escariﬁcador AgroBona, é pra co e leve, tornando-o um
excelente aliado na manutenção da cama, com ó mo
custo bene cio.
Projetado em tubos de aço, possui grande resistência mecânica.
Equipado com:
- Sistema exclusivo para mudar de linha, sendo necessário apenas
uma pessoa para passar sob as linhas de comedouros e niples.
- Afastadores de niple.
- Badana dianteira para afastar as aves.
Comprimento total com badana: 1,60mt.
Comprimento sem badana: 1,20mt.
Largura total com afastadores de niple: 90cm.
Largura ú l: 75cm.
Número de garfos: 5
Motor: 2cv de dois tempos e 52 cilindrada.

Queimador de penas tratorizado com 27 queimadores
2 metros de área de queima.

ESCARIFICADOR MOTORIZADO

- Vinte Sete lança chamas com estrutura em
aço inoxidável;
- Tubo de distribuição de gás em inox;
- Largura de queima ú l: Dois Metros.

