
PRODUTOS SISTEMILK



CONTENÇÃO ESPINHA DE PEIXE TUBO 42,40

CONTENÇÃO ESPINHA DE PEIXE C/ SAPATA - 1,15 
m REFORÇADA – TUBO 42,40

CONTENÇÃO ESPINHA DE PEIXE C/ SAPATA - 0,80 
PARAPEITO REGULAVÉL– TUBO 42,40

CONTENÇÃO ESPINHA DE PEIXE C/ SAPATA - 1,15 
m LEVE – TUBO 42,40

A contenção modelo 
1,15m leve possui 

arcos intercalados e 
bastão na entrada e 

na saída.

Na versão modelo 
1,15m reforçada, 

ideal para ordenha 
lateral, conta com 
arcos em todos os 
animais além de 

portão na entrada e 
na saída

Na versão 0,80 é  ideal para 
ordenha traseira e possui, 

também, arcos intercalados. 
Seu diferencial é o parapeito 
regulável que se adequa ao 

tamanho do lote dos 
animais

* Todas as contenções são montadas com sapatas e galvanizadas a fogo.





CONTENÇÃO ESPINHA DE PEIXE TUBO 48,30

CONTENÇÃO ESPINHA DE PEIXE C/ SAPATA - 1,15 
m REFORÇADA – TUBO 42,40

CONTENÇÃO ESPINHA DE PEIXE C/ SAPATA - 0,80 
PARAPEITO REGULAVÉL– TUBO 48,30

CONTENÇÃO ESPINHA DE PEIXE C/ SAPATA - 1,15 
m LEVE – TUBO 48,30

Todas as versões da 
contenção espinha e 
peixe no tubo 48,30 
possuem portão e 
entrada e saída. 

Podendo ser 
parafusadas ou 

chumbadas.
A contenção modelo 

1,15m reforçada 
possui arcos em todos 

os animais.

Na versão 0,80 é  ideal para 
ordenha traseira e possui, 

também, arcos intercalados. 
Seu diferencial é o parapeito 
regulável que se adequa ao 

tamanho do lote dos 
animais

* Todas as contenções são de material galvanizado a fogo.



CONTENÇÃO ESPINHA DE PEIXE TUBO 48,30



CONTENÇÃO RETA

CONTENÇÃO RETA - LEVE

O modelo de contenção reta desenvolvido 
pela Sistemilk possui portões na entrada e 

saída, o que agiliza toda a operação de 
manejo.

Feita em tubulação 42,40 com chapa 
zincada de 2mm no encosto reto.

* Todas as contenções são de material galvanizado a fogo.



CONTENÇÃO SUSPENSA 

CONTENÇÃO SUSPENSA PREMIUM 

São fabricadas em tubulação quadrada 80x80 e as 
curvas e os parapeitos são fabricados no 48,30mm.

Possuem o sistema de manter as curvas dos animais e 
o fosso totalmente livres para o ordenhador.

São montadas com sistema de peças de encaixe, 
abraçadeiras e luvas. Os portões de entrada e saída 

têm abertura de dentro do fosso, tornando mais fácil 
e rápido o manejo dos animais.

Contenção Suspensa Classic:  O parapeito possui 
regulagem para os animais, que deve ser feita 

manualmente para os lotes fora do fosso.
Contenção Suspensa Premium: O parapeito possui 
regulagem dos animais com o sistema dentro do 

fosso, ajustando para os tamanhos de lotes entrarem 
para ordenha, a partir do ajuste manual realizado 

pelo ordenadora.

* Todas as contenções são de material galvanizado a fogo.



CONTENÇÃO SAÍDA RAPÍDA

CONTENÇÃO SAÍDA RAPÍDA

O sistema de contenção saída rápida 
traz mais agilidade na hora da ordenha.
Possui abertura automática do portão 
para entrada e liberação de animais 

conjugados. 
Sua estrutura principal, parapeitos e 

borboletas são projetadas com 
estrutura reforçada, potencializando 

sua durabilidade e aumento do 
conforto e bem-estar animal. Possui 

chapa coletora de desejos nas opções 
de INOX 304 ou chapa galvanizada e 

fechamento de fosso.
O equipamento está disponível nas 

opções a partir de 2x8x16 até 2x40x80. 

* Todas as contenções são de material galvanizado a fogo.



CANZIL DE ALIMENTAÇÃO 

O primeiro canzil a ser lançado 
no mercado com o atual sistema 
de manejo, o canzil Sistemilk é 

produzido com material 
galvanizado a fogo, o que garante 

resistência e qualidade ao 
equipamento. Além disso, em 

caso de queda dos animais, 
possui tecnologia para o desarme 

de segurança, como liberação 
total ou individual. 

Nosso modelo de canzil preza, 
acima de tudo, o bem-estar, a 

segurança e o conforto dos 
animais, trazendo tranquilidade e 

praticidade para o dia á dia.

CANZIL PREMIUM

CANZIL CLASSIC



Possibilidade de retenção 
individual dos animais através do 

encaixe da trava no batente 
metálico. 

Sistema mais silencioso do 
mercado, tem travamento feito 
de polímero de alta resistência 

especialmente desenvolvido para 
este método.



CANZIL PREMIUM CANZIL CLASSIC



CANZIL DE ALIMENTAÇÃO PARA NOVILHAS  

O Canzil Novilha tem o diferencial que está na 
opção de regulagem do pescoço e na altura das 
grades para cada fase de desenvolvimento das 

novilhas. O equipamento é produzido com 
material de alta qualidade e se encontra 

disponível em dois modelos, de acordo com a 
idade dos animais: 

06 a 09 meses 
09 a 15 meses  

O Canzil   é  uma tecnologia Sistemilk, a 
primeira empresa brasileira a desenvolver o 
modelo de canzil que garante segurança e 

conforto para as novilhas.

CANZIL CLASSIC

CANZIL PREMIUM



CANZIL CLASSIC

CANZIL PREMIUM

CANZIL PREMIUM



O saleiro da Sistemilk é 
fabricados em Inox 304, 
um material altamente 

resistente e durável! Para 
adaptar perfeitamente em 
qualquer sistema, possui 
duas opções de fixação:

Parede
Tubo galvanizado

Trazendo facilidade na 
instalação e no manuseio e 
maior conforto no dia a dia 
do operador e dos animais: 

isso é resultado da 
Tecnologia Sistemilk!

SALEIRO 

SALEIRO



COCHO DE ÁGUA 

Os cochos de água Sistemilk são 
resistentes e de fácil limpeza.    

Disponíveis nos tamanhos com 2 e 3 
metros de comprimento e nos 

modelos de fixação: 
Fixados na Parede 

Pés de tubulação 60,30 chumbados 
no chão 

Pés tubulação 60,30 parafusado no 
chão  

Modelos com opcional com chapa de 
proteção para Compost Barn.

Para mais informações, consulte 
nossa equipe de vendas.  Para cochos 

de qualidade, escolha Sistemilk! 

COCHO DE INOX 

COCHO DE INOX  PÉ  CHUMBADO 

COCHO DE INOX PÉ  FIXADO  (PARAFUSADO) 



COCHO DE INOX 

COCHO DE INOX  PÉ  CHUMBADO 

COCHO DE INOX  PÉ  FIXADO  (PARAFUSADO) 



BAIAS PARA FREESTALL 

As baias Confort possuem formato 
exclusivo para que os animais se 

posicionem de forma mais confortável ao 
se deitarem. Isso significa fornecer maior 

comodidade e  segurança aos animais.
As baias Sistemilk são o investimento 
certo para você que preza pelo bem-
estar animal e eficiência no manejo.





O raspador hidráulico Sistemilk é 
fabricado de acordo com o projeto e 

necessidade do cliente, seu material é 
galvanizado à fogo trazendo assim  
maior durabilidade do mercado.
O equipamento possui unidade 

hidráulica e não trabalha por cabos. 
Possui sistema de alerta de falhas;
segurança de desarme mecânico e 

elétrico, em caso de queda de animal;
horários para limpeza automática e 

ótimo custo benefício em   
manutenções.

RASPADOR HIDRAÚLICO

RASPADOR HIDRAÚLICO 



SISTEMA DE VENTILAÇÃO SMART INVERT

VENTILADOR SMART INVERT

VENTILADOR SMART INVERT

O Sistema de ventilação smart inverter 
Sistemilk tem o selo de amigo do bem-

estar animal, porque produz baixo ruído, 
garante conforto térmico e auxilia a 

reduzir o estresse dos animais. Suas pás 
são confeccionadas com o PPG 
polipropileno, um material que 
proporciona alta resistência e 

durabilidade ao equipamento. Possuem 
sistema de rotação que se auto ajusta de 
acordo com a temperatura. Garantindo 
assim uma redução mínima de 20% no 

consumo de energia elétrica.
Ventiladores Sistemilk são a tecnologia 

que alia eficiência ao conforto. 



VENTILADOR SMART INVERT

VENTILADOR SMART INVERT

O sistema de ventilação Smart Inverter 
Sistemilk possui controle de horários e de 

temperatura através de rede wi-fi, seus 
ajustes são centralizados no quadro 

central.
O modelo STM 1460 possui motor 1,5 CV 

e alcance de 15m -3,0 m/s e o modelo 
STM 1700  possui motor 2 cv e alcance de 

20m-3,0 m/s.



BEZERREIROS

Nossas instalações para bezerros são duradouras 
e resistentes contra corrosão. O piso 

antiderrapante proporciona maior segurança, 
além de facilitar a higienização da estrutura.  O 

cliente ainda pode optar por personalizar a 
instalação para bezerros com:  

Baldes de plástico ou INOX 304 
Baldes de chapa zincada 
Suporte de mamadeira 

Fechamento lateral e fundo com chapa 
galvanizada a fogo  

Bezerreiros Sistemilk representam praticidade, 
sanidade e segurança no manejo dos bezerros.



Bezerreiros com baldes de inox Bezerreiros com baldes de plástico



CENTRO DE MANEJO 

O Centro de manejo foi desenvolvido para 
proporcionar segurança no manejo aos animais e 

operadores. O equipamento possibilita a 
manipulação dos bovinos para os procedimentos:  

Toque
Inseminação

Vacinação
Cuidados veterinários em geral  

A Sistemilk fabrica o centro de manejo de forma 
personalizada, conforme sua área disponível para 

instalações e suas necessidades de rotina.



PORTÃO 0,60 M

O modelo de portão 0,60m foi 
desenvolvido para separação de lotes e 

fechamentos de Compost Barn e FreeStall. 
Além de ser produzido com material 
galvanizado a fogo, que garante mais 

resistência e durabilidade, o equipamento 
também garante:  

Fácil acesso dos animais; 
Trinco para fechamento; 

Sistema que evita que a cabeça do animal 
fique presa ao portão.



PORTÃO 0,88 M

O portão 0,88 m da Sistemilk é um 
equipamento diferenciado no mercado. 

Além de conter tubo interno para a 
separação de lotes e fechamentos de 

Compost Barn e Freestall, ainda garante:  
Altura segura para evitar fuga de animais; 

Trinco para fechamento; 
Sistema que evita que a cabeça do animal 

fique presa ao portão; 
Material galvanizado a fogo resistente; 

Alta durabilidade .



PORTÃO VIA ÚNICA

Utilizado para manejo em Sistemas Free
Stall e Compost Barn onde existe a prática 
de ordenha robotizada em fluxo guiado ou 

livre.

Folha simples

“TEXAS” ou folha dupla

“TEXAS” ou folha dupla

Folha simples



PORTÃO VIA ÚNICA CORTINA

Utilizado para manejo em Sistemas Free
Stall e Compost Barn onde existe a prática 
de ordenha robotizada em fluxo guiado ou 

livre.



PORTÃO GARAGEM BASCULANTE 

O portão garagem basculante foi desenvolvido 
para separar lotes da forma mais segura e 

eficiente. O perfeito acabamento desenvolvido  
impede a ocorrência de perfurações ou cortes 
durante o manejo dos animais. Ainda possui:

material galvanizado a fogo para garantir a 
qualidade e durabilidade ao equipamento. 



FECHAMENTO SIMPLES ENTRE PILARES

O sistema de fechamento simples entre 
pilares é produzido com material 

galvanizado a fogo de alta qualidade e 
durabilidade. O modelo possui acabamento 

que impede que o equipamento se torne 
cortante e perfure o animal ou até mesmo 

o cliente.  Fechamentos Sistemilk são 
sinônimos de bem-estar, segurança e 

conforto aos seus animais!



O Brete Casqueador Plus possui estrutura 
reforçada para otimizar o manejo e garantir 

segurança ao animal e operador. O sistema é 
composto de portas laterais, que facilitam o 

acesso, além do eficiente sistema de abertura 
dos portões pela frente, para a saída do 

animal.  O equipamento foi estrategicamente 
desenvolvido para os procedimentos:  

Casqueamento;
Aplicação de medicamento;

Inseminação.   

BRETE CASQUEADOR PLUS



ACESSÓRIOS 

Grampo de virilha
Carrinho Raspador

Escada 2 e 3 degraus



ACESSÓRIOS 

Fórceps de uso veterinário



Única empresa de ferragens e equipamentos certifica Amiga do Bem-estar animal



http://www.sistemilk.com.br/
http://www.facebook.com.br/sistemilk
https://www.youtube.com/channel/UCbUCYq-Zx8eskWLbCAOaIbQ

