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Histórico

m a s um a h i s t ó ri a!
Não apenas uma rotina de 

qualidade em serviços,

Possuem formação agrícola adquirida na 
Holanda. Na região dos Campos Gerais de-
ram início a uma série de empreendimen-
tos nesta atividade, dentre elas, uma granja 
de suínos.

Durante este período Nicolaas pode per-
ceber as grandes dificuldades que os pe-
cuaristas enfrentavam para adquirir pro-
dutos e equipamentos destinados a 
melhoria do manejo, não apenas da sui-
nocultura como também das outras ativi-
dades pecuárias. Com três funcionários e 
atendendo basicamente pecuaristas de 
Carambeí e Região, a empresa vai se con-
solidando e tornando-se cada dia mais 
conhecida pela seriedade e profissiona-
lismo aplicadas ao empreendimento.

Incentivado pela visão da oportunidade mer-
cadológica e pelo apoio dos amigos, Nicolaas 
decide enfrentar um novo desafio.Nasce as-
sim em 1995, a ITC DO BRASIL para dedicar-
-se a importação e comercialização de produ-
tos para pecuária.

Muito embora as instalações não fossem 
as mais adequadas operacionalmente, 
começava ali um período de real cresci-
mento e prosperidade.   

O que alavancou a fabricação própria para a 
atividade. 
 

Formas de Pagamento
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Onde nos encontrar

Hoje, a ITC DO BRASIL, encontra-se instalada em ampla sede co-
mercial, trabalha com uma equipe de dez profissionais altamente 
treinados para conhecer profundamente a vida e realidades do cam-
po, possui uma carteira de mais de 15.000 clientes atendidos em 
todo o território nacional. Mensalmente a equipe de relacionamento 
comercializa diversos produtos, através de sua loja virtual dotada de 
alto grau de acessibilidade em compras e um eficiente serviço de te-
lemarketing que executa e atende centenas de ligações via telefone.

A ITC DO BRASIL também se destaca por participar das principais 
feiras do setor, onde através do contato direto com seus clientes além 
de divulgar novos produtos, otimiza as práticas mais modernas de 
relacionamento em Marketing.

Esta é a trajetória da ITC do Brasil, não apenas uma rotina de quali-
dade em serviços, mas uma história.

atendimento@itcdobrasil.com.br daniela@itcdobrasil.com.br vendas@itcdobrasil.com.br

Nosso catálogo possui o recurso de links interativos:
1- Basta clicar no ícone do produto desejado ou a 
página de interesse no sumário acima.
2- Você será redirecionado para o endereço da web 
correspondente;
3- No caso dos produtos, adicione-os aos seu carrinho 
no seu navegador de internet e retorne ao catálogo 
em pdf , ao final basta apenas acompanhar o carri-
nho de compras.
4- Clique no ícone a esquerda para testar e criar um 
perfil em nosso site.
5- Siga nossas redes sociais e acompanhe as novida-
des em produtos agropecuários. 

USANDO OS LINKS INTERATIVOS:

mailto:atendimento%40itcdobrasil.com.br%0D?subject=Cat%C3%A1logo%20-%20Interesse%20de%20Compra
mailto:atendimento%40itcdobrasil.com.br%20?subject=Compra%20de%20Produtos%20via%20Cat%C3%A1logo
mailto:daniela%40itcdobrasil.com.br?subject=Cat%C3%A1logo%20-%20Interesse%20de%20compra
mailto:daniela%40itcdobrasil.com.br?subject=Compra%20de%20Produtos%20via%20Cat%C3%A1logo
mailto:vendas%40itcdobrasil.com.br?subject=Cat%C3%A1logo%20-%20interesse%20de%20compra
mailto:vendas%40itcdobrasil.com.br?subject=Compra%20de%20Produtos%20via%20Cat%C3%A1logo
https://itcdobrasil.com.br/
https://www.instagram.com/itcdobrasil/
https://www.facebook.com/itcdobrasil
https://goo.gl/maps/hCRFotdmEWo8qhxA9
https://itcdobrasil.com.br/acesse
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Destaques

Acesse o QRCode e entenda 
como funciona:

Mensure a qualidade do colostro de forma rápida e eficien-
te. A qualidade é indicada conforme os cilindros vão apa-
recendo na superficie do colostro:

1 cilindro vermelho: ruim;
2 cilindros vermelhos: moderado;
2 cilindros vermelhos 1 cilindro laranja: razoável;
2 cilindros vermelhos 1 cilindro laranja 1 cilindro verde: bom 
2 cilindros vermelhos 1 cilindro laranja 2 ou 3 cilindros verdes: ótimo

Características:
Resistente ao desbotamento;
Mais calor, menos luz
(alta produção de calor);
À prova de umidade
Vidro parafusado e base de cobre revestida 

com níquel.
5000 horas de calor, vidro duro, não quebra 

c/ choque térmico.
Transmite raios infravermelhos.

Acesse o QRCode 
e saiba mais:LUZ 

INFRAVERMELHA

Acesse o QRCode 
e saiba mais:

Características: 
Graduação de fácil leitura para 

um ajuste rápido e preciso da 
dose;
Regulador de doses linear leve, 

de rápido ajuste e alta precisão;
Ergonômica e leve, ideal para 

grandes lotes de animais;
Posicionamento central da mão 

no eixo da agulha para melhor 
pegada e controle;

https://www.youtube.com/watch?v=3fF7aEp7zJY
http://www.jklight.com/worksjk/products/infrared-heat-lamp/
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/15-%2002ML-seringa-dosadora-itcbras-porta-frasco-2ml
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Alimentação

04-144352

28011-7606

4MM 14-5115

04-29356 14-01814-020

14-112 14-01114-5870

110v 220v

Conjunto Analisador 
de Digestão

Medidor de umidade
 para feno

Fenil para 
equinos e ovinos

Umitest ITC Desidratador de 
Forrageiras

Comedouro para feno

Granulometria

Conjunto de Peneiras Penn State Material: Polipropileno, acompanha manual.

51,2cm X 0,33cm X 0,27cm
- Desenvolvido para baias indi-
viduais;
- Pode ser fixado na a parte in-
terior da cerca.

Composto por:
- 1 Peneira 3,35 mm;
- 1 Peneira 2,00 mm;
- 1 Peneira 1,00 mm;
- 1 Peneira 500 μm.

Composto por:
- 1 Peneira com furo 19 mm
- 1 Peneira com furo 8 mm
- 1 Peneira com furo 4 mm
- 1 Fundo fechado
- 1 Balança digital
- 1 Jarra de medida
Dimensões: Cada: 0,40x0,36x0,11 -                 
Completo: 0,40x0,36x0,40

Composto por:
- 1 Peneira com furo 19mm
- 1 Peneira com furo 8mm
- 1 Fundo fechado
- 1 Balança digital
- 1 Jarra de medida
Dimensões: Cada: 0,40x0,36x0,11 -                         
Completo: 0,40x0,36x0,30

- Sonda de medição com cabo 
de conexão;
- Plugue que prende a sonda 
no transporte;
- Uma bateria de 9V 6LF-22.

- Para análise de matéria seca;
- Área de secagem:  21cm de 
diâmetro;
- Vem com balança eletrônica 
de alta precisão e caixa.

Material: Polipropileno.
- Rede de feno;
- Comprimento: 84cm;
- Largura: 50cm;
- Capacidade: 57 litros.

Composto por:
- 1 Peneira de 7,00 mm;
- 1 Peneira de 3,00 mm;
- 1 Peneira de 1,00 mm;
- 1 Fundo fechado.

Cavalo: Ovinos e Caprinos:

https://itcdobrasil.com.br/produtos/comedouro-feno
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/conjunto-de-peneira-8x2-para-granulometria-28011-7606-1326
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/separador-de-particulas-3-peneiras-19mm-8mm-e-4mm-4mm-763
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/separador-de-particulas-2-peneiras-14-5115-767
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-29356-medidor-de-umidade-para-feno
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/umitest-itc-desidratador-de-forrageiras-220v-14-018-786
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-020-umitest-itc-desidratador-de-forrageiras-110v
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/fenil-para-cavalos-14-112-105
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/fenil-para-ovinos-e-caprinos-14-011-106
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-5870-conjunto-analisador-de-digestao
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Amamentação

Hidratador para bezerros Válvula FixClip para balde 
mamadeira de bezerros

Válvula completa p/ 
Balde Mamadeira

Chupeta para balde 
mamadeira

Chupeta para 
mamadeira

Mamadeira 2l s/ alça  
Ovinos

Balde Mamadeira
para bezerras 

com/sem suporte
para bezerras com 

válvula clip
para bezerras para cordeiro e ca-

brito

04-14680P 04-14693

A chupeta possui uma consistência simi-
lar ao teto da vaca que torna a amamen-
tação mais próxima do natural. Orifícios 
desenvolvidos para evitar desperdícios e 
ingestão de ar, evitando assim problemas 
de infecção pulmonar. 

A extensão adicional na par-
te de trás do clipe, torna-o 
mais fácil de usar, pois pren-
de o clipe ao balde e garante 
um encaixe seguro enquan-
to os bezerros bebem.

A válvula contém uma 
esfera que evita o re-
torno do leite da chu-
peta para dentro bal-
de. Vai acompanhada 
do anel de vedação.

- Chupeta modelo curto de látex;
- Pacote com 5 unidades;

- Próprio para uso em mamadeiras.

- Completo 
com 1 chupeta, 
1 válvula e 1 su-
porte;

- Completo 
com 1 chupe-
ta e 1 válvula;

- Completo 
com 5 chupe-
tas, 5 válvulas 
e 1 suporte;

- Completo 
com 1 chupe-
ta, 1 válvula Fi-
xClip;

- Capacidade 2 litros, com 
chupeta longa anatômica.
- No momento da amamen-
tação manter a mamadeira 
em posição inclinada, evitan-
do que o animal ingira ar.

- Garrafa com 2 litros e 4 litros.
- Para terapia líquida e trata-
mento eletrolítico de bezerros;
- Para alimentação (colostro) 
forçada.

04-277P 04-146p04-1474 30-2202

04-1442P

04-14237/2

04-149P

30-2126

04-147P 30-0679

04-144 04-14285C 04-27604-14267
04-14285

bezerros Garrafa pet

com suporte

sem suporte

ovinos/caprinos Bezerrosbezerros Mamadeira 2L

À prova de ácido, capacidade 8l, fácil de limpar.

sonda flexível sonda rígida

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/hidratador-para-bezerros-com-sonda-flexivel-04-14980P
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/hidratador-para-bezerros-com-sonda-rigida-04-14693
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-277p-chupeta-para-balde-mamadeira-de-cordeiros-e-cabritos-bico
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-146p-chupeta-para-bezerros-amarelo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-147p-chupeta-para-balde-mamadeira-de-bezerros-furo-redondo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bico-de-bezerro-p-mamadeira-2l-sem-alca-5-unidades-30-2202-1238-bico
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/balde-mamadeira-para-bezerros-sem-suporte
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/valvula-fixclip-para-balde-amamentacao-de-bezerros
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-149p-valvula-completa-para-balde-mamadeira
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mamadeira-2-litros-sem-alca-ovinos-30-2126-732
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-147p-chupeta-para-balde-mamadeira-de-bezerros
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bico-para-mamadeira-garrafa-pet-pct-c-5-30-0679-1126
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/balde-mamadeira-para-bezerros
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-14267cp-balde-mamadeira-para-bezerros-roxo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/balde-mamadeira-para-cordeiro-e-cabrito
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-14267p-balde-mamadeira-para-bezerros-amarelo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-14285p-balde-mamadeira-para-bezerros-roxo
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Aquecimento

Campânula para 
aquecimento

Campânula para 
aquecimento

Protetor para 
lâmpada infravermelha

Lâmpada Infravermelha 
100W - 220V

- 5000 horas de calor;
- Vidro duro, não quebra c/ cho-
que térmico;
- Transmite raios infravermelhos;
- Lâmpada na cor vermelha;
- Mais calor com menos intensi-
dade de luz;
Resistente à umidade.

O protetor evita o contato direto 
com a lâmpada. 
Permitindo que seja feito movi-
mentação da lâmpada de um 
ambiente para outro, sem que 
haja a quebra, como também, 
protege a lâmpada dos focinhos 
curiosos dos leitões ou outros 
animais.

Aparelho de grande durabilida-
de, dispondo de resistência elé-
trica, campânulas de alumínio 
com base redonda.

Especificações técnicas:
- Soquete de porcelana tipo 
E-27
- Tubo diâmetro: 6,5mm inox
- Diâmetro externo da resistên-
cia: 87mm
- Diâmetro externo do refletor 
(em alumínio): 130mm

Aparelho de 
grande durabili-
dade, dispondo 

de resistência 
elétrica, campâ-
nulas de alumí-

nio com base 
redonda.

12-002 04-2228

52-250040024-001

24-002 24-014

24-003 24-013

24-007

24-008

24-009

24-012

150 W - 110 v 220 V250 W - 220 v 127 V

150 W 800 W

200 W 1000 W

300 W

400 W

500 W

1000 W

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/lampada-infravermelha-100w-220v-12-002-225
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/protetor-para-lampada-infravermelha-04-2228-226
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/campanula-para-aquecimento-250w-220v-52-2500400-295
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/campanula-para-aquecimento-150w-220v-24-001-291
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/campanula-para-aquecimento-150w-220v-24-002-1101
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/campanula-para-aquecimento-800w-127v-24-014-1304
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/campanula-para-aquecimento-200w-220v-24-003-1102
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/campanula-para-aquecimento-1000w-127v-24-013-1303
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/campanula-para-aquecimento-300w-220v-24-007-1103
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/campanula-para-aquecimento-400w-220v-24-008-1104
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/campanula-para-aquecimento-500w-220v-24-009-1115
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/campanula-para-aquecimento-1000w-220v-24-012-1105
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Casqueamento

Canivete Pastor
para casquear

Cinta de evelação para 
patas bovinas c/mosquetão

Disco 
Abrasivo

Duplo

Disco 
super-

abrasivo 
para casco

Escova para 
limpeza de 

casco

Disco 
de corte para 

casco
3 facas

Disco 
para casco

tipo lixa 

Disco 
de corte para 

casco
6 facas

Bandagem
Latex

Faca para 
Casco 

Aesculap

Faca Profi 
para 

Casco 
Duplo Corte

Faca Profi 
para Casco 

Facas para 
Casco duplo 

corte
Det

Facas para Casco  Det

04-1664

33-0893

04-1668

 33-0897

04-16359

04-35302VP

04-35307VP

04-35300VP

04-35305VP

04-16805P

04-16801P

04-16805P 55-DI-109P 55-DI-111

04-1627 04-16342P 06-000604-16316P 04-16318

Máx. 
Comprimento 
estendido 
de 4,5 m.
- Não gruda 
no pêlo;
- Fácil de co-
locar.

- Bovinos;
- Equínos;
- 115 mm;
- Tipo fixado.

- Bovinos;
- Equínos;
- 115 mm;
- Tipo fixado;
- Granulação: 
30

- Polipropile-
no emborra-
chado;
- Serdas de 
Nylon. Ras-
pador de aço 
inox tempe-
rado.

- Para cortar e 
limpar casco;
- Superfície 
ondulada;
- Máquina de 
Ret i f i cação 
manual.

- Bovinos e Equínos;
- Corte rápido e sem cheiro;

- Tipo fixado;
- Substituíveis e invertíveis.

- Lâmina curta;
- Aço inoxidável alemão;

- Madeira nobre repelente a 
água e graxa.

- Para cuidados profissionais em cascos.
- Vida útil extremamente longa do mate-

rial e 
excelentes propriedades de retificação;

- Confeccionado em aço carbono.

- Usado em cascos de ovi-
nos.
- Resistente,lâmina em 
aço inox com cabo em 
polywood.
- Marca: Tramontina.
- Comprimento da lâmina: 7 
cm.

- Facilita o manejo do cas-
queamento;
- Cinta em nylon;
- Argolas em aço inox
- Trava de segurança;
- Peça de reparação para 
tronco hidraulico.

26-26325 14-024

direita:

direita larga:

esquerda larga:

direita estreita:

esquerda 
estreita:

esquerda:

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-1664-bandagem-latex-verde
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/33-0893-bandagem-latex-preto
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-1668-bandagem-latex-azul-escuro
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/33-0897-bandagem-latex-vermelho
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-16359-disco-abrasivo-duplo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-35302vp-faca-para-casco-aesculap-direita-larga
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-35307vp-faca-para-casco-aesculap-esquerda-larga
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-35300vp-faca-para-casco-aesculap-direita-estreita
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-35305vp-faca-para-casco-aesculap-esquerda-estreita
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-16805p-faca-profi-para-casco-duplo-corte
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-16801p-faca-profi-para-casco-direita
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-16803p-faca-profi-para-casco-esquerda
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/55-DI-109P-facas-para-casco-duplo-corte-detech
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/55-di-111-par-de-facas-para-casco-detech
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/lixa-para-casco
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-16342p-disco-super-abrasivo-para-casco
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/escova-para-limpeza-de-casco-06-0006-1128
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-16316p-disco-de-corte-para-casco-3-facas
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-16318-disco-de-corte-para-casco-6-facas
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/canivete-pastor-para-casquear-26-26325-517
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/cinta-para-elevacao-para-patas-bovino-com-mosquetao-14-024-1243
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Casqueamento

Kit Cola para Casco Torques de casco Mo-
delo Burdizzo

Torques 
Ferrador 12”

Grosa 
Ferrador 

com Cabo de 
Madeira

Tesoura para 
Casco 

Tesoura 
para casco 
Hoof Shear

Tesoura para 
Casco Lisa - 

Det

Tesoura 
para Casco 
Ovinos Lisa

Lisa Dentada

Taco para 
Casco 

Bovinos

Rineta
 Bovinos

Pedra para 
Afiar Faca para 

Casco

Grosa para 
Ferrador

Rineta Loop 
Grande

Rineta DC  
Ovinos

Jogo de facas para 
disco

- Peça de reposição 
para disco de corte 
para casco
- Pacote com 3 uni-
dades.

- Aço lamina-
do a frio;
- Corte mais 
profundo e 
rápido.

- Para ovi-
nos;
- 26cm;
- Lâminas 
de alta qua-
lidade.

- Para ovinos;
- 26cm;
- Lâminas de 
alta qualida-
de.

- Protecção 
contra infecção 
dos cascos gra-
ças às lâminas 
revestidas com 
XYLAN®.

- 10”
- Marca Wal-
mur;
- Mais Con-
forto ao Ma-
nusear.

- 12 unidades;
- Comprimen-
to: 11 cm;
- Largura: 5,5 
cm;
- Altura: 2,5 
cm.

- Com uma lâ-
mina lisa e ou-
tra serrilhada, 
ideal para cas-
cos duros e re-
giões áridas.

- Largura: 14 
mm
- Compri-
mento: 350 
mm
- 14”

- Duplo corte;
- Lâminas de 
aço inox tem-
perada.

Pedra arre-
dondada para 
afiar facas de 
casqueamen-
to.

- Lâminas de 
aço inox tem-
perada;
- Arrebites de 
aluminio.

Direita:

Esquerda:

Duplo Corte:

- Cola em pó para 
taco 1kg;
- Cola líquida para 
taco 500ml ;
-  12 tacos para casco.

- Com junta com-
posta de dupla ação;
- Com parafuso de 
fixação e lâminas in-
tercambiáveis; 
- Comprimento: 41 
cm.

- Forjada em aço car-
bono e temperada 
por indução, possui 
pintura protetiva em 
epóxi e mandíbulas 
polidas.

04-16320P

30-9596

04-16391 04-1639 55-DI-V-0056P 04-2758  30-0550 10-641

23-9999500 06-009 06-012

06-010

04-1612P

06-011

06-027

20-082018 16-003 30-3343

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/rineta-direita-06-010-531
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/rineta-esquerda-06-011-532
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/rineta-d-c-bovinos-06-027-768
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-16320p-jogo-de-facas-para-disco
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/grosa-ferrador-com-cabo-de-madeira-30-9596-1140
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tesoura-para-casco-lisa-04-16391-459
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tesoura-para-casco-lisa-04-16391-459
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tesoura-para-casco-lisa-55-DI-V-0056P
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tesoura-para-casco-hoof-shear-04-2758-1252
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tesoura-para-casco-ovinos-lisa-10-30-0550-1227
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/10641-taco-para-casco-bovinos
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/grosa-para-ferrador-23-9999500-477
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/rineta-d-c-ovinos-06-009-530
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/rineta-loop-grande-06-012-533
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-1612p-pedra-para-afiar-faca-para-casco
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/kit-cola-para-casco-20-082018-977
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/cortador-de-casco-modelo-burdizzo-16-003-80
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/torques-ferrador-12-30-3343-1300
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Castração e Prenhez

Cabo plástico Alumínio

Emasculador Hauss-
mann 27 cm - Det

Forceps castração Ovi-
nos 

Tipo Burdizzo

Anel Borracha 
para Elastrador

Forceps Castração Bo-
vino - Det

Dispositivo de 
Castração Suíno

Emasculador 
Reimers 33 cm - Det

Forceps Castração Ovi-
nos - Det

Alicate elastrador

Emasculador 
Verboczy 27 cm Det

- Alicate elastrador para castração de ovinos e caprinos, aço inox;
- Usado com o anel borracha.
- Consiste em se colocar o anel de borracha na base do saco es-
crotal de tal forma que os testículos fiquem localizados abaixo 
do mesmo, de modo que não haja circulação sanguínea e com 
o passar dos dias os testículos caem.

O equipamento é utilizado para castração de bovinos, eqüinos, caprinos e ovinos. Pos-
sui uma trava especial para cauterização, reduzindo a ocorrência de hemorragias.
Modo de usar: 
1. Os testículos devem ser exteriorizados através de um corte ventral na bolsa escrotal;
2. Em seguida, o cordão espermático deve ser cortado (um de cada vez) com o emas-
culador. A trava sempre deve estar voltada para o corpo do animal. 
3. Para uma hemostasia satisfatória, o procedimento deve durar por volta de 1 minuto 
em cada cordão.

- Posicionador hori-
zontal de suínos;
- Para castração e 
corte da cauda;

- Anéis de borracha 
para reposição para 
do alicate elastra-
dor;
- Pacote com 100 
unidades.

55-DI-V-0047

55-DI-V-0046

04-22103 55-DI-V-0040-003P 55-DI-V-0040-001P

55-DI-V-0049

55-DI-V-0043

04-2217

04-22818

04-2219

55-DI-V-0044

- Tamanho: 23 cm.
- Material: Aço inox.
Importado da Ale-
manha.

- Tamanho: 23 cm;
- Material: Aço inox.

- À prova de ferru-
gem;
- Aproximadamen-
te 47 cm de com-
primento;
- Largura das man-
díbulas 8 cm.

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/alicate-elastrador-aluminio
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/emasculador-verboczy-27-cm
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/forceps-p-castracao-ovinos-tipo-burdizzo-04-22103-91
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/55-DI-V-0040-003P-forceps-p-castracao-bovino
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/forceps-p-castracao-ovinos-55-di-v-0040-001P
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/alicate-elastrador-cabo-plastico
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/emasculador-haussmann-27-cm
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/alicate-elastrador-04-2217-88
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/dispositivo-de-castra%C3%A7ao-suino
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/anel-borracha-para-elastrador-04-2219-89
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/emasculador-reimers-33-cm
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Castração e Prenhez

Forceps Veterinário 
Completo

Forceps Veterinário

Suporte Uterino para 
Prolapso

Gancho para 
fechamento vaginal

Cabo para bisturi -
 Aço inox

Lâmina de bisturi
 N 22 - pct com 10

Lâmina de bisturi
 N 24 - pct com 10

Pr
en

he
z Prenhez

- Lâmina de bisturi Nº 22.
- Cabo compatível nº 4.
- Pacote com 10 unidades.

- Lâmina de bisturi Nº 24.
- Cabo compatível nº 4.
- Pacote com 10 unidades.

- Cabo para bisturi. Nº 4;
- Lâminas compatíveis: 
nº20 à nº24;
- Material: Aço inox.

- Forceps Veterinario completo, 
desmontável, feito em aluminio 
e aço inox - acompanha cordas 
em nylon;
- A barra de 1,80m  facilita o par-
to de animais de grande porte.

- Utilizado em ovelhas, para con-
tenção de prolapso de útero;
- Plástico;
- Com alça.

- Utilizado em vacas, para con-
tenção de prolapso do útero;
- Fabricado em aço inox;
- Tamanho: 135mm.

- Forceps veterinário para reti-
rar bezerros;
- Importado;
- Reforçado em aço inox;
- Barra de 1,80m.

30-0174 30-1174 27-361 30-173

55-RI-CP1

1548 30-0072

04-10131

Nº 3 Nº 4

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/lamina-de-bisturi-no-22-pct-com-10-30-0174-686
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/lamina-de-bisturi-no-24-pct-com-10-30-1174-687
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/cabo-para-bisturi-no-3-aco-inox-27-361-646
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/cabo-para-bisturi-no-4-aco-inox-30-173-647
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/forceps-veterinario-completo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/suporte-uterino-para-prolapso-1548-111
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/gancho-para-fechamento-vaginal-30-0072-683
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/forceps-veterinario-completo-04-10131-1012
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Cauterizadores

Alicate Cauterizador 
RABYCORT 

Alicate Cortador
 de Dente

Chicote - Extensor 
para Micro Retífica  

Desbastador de Dente Dremel

Chicote - Extensor 
para Micro Retífica 

Desbastador de Dente Nove 54

Ponta 
Montada para 
Desbastador

Alicate Cauterizador 
ITCBRAS

Micro retíficas 
Dremel - 

Desbastador de Dentes 127V
Nove 54 - 

Desbastador de Dente 220V
Vonder - 

Desbastador de dentes 220V

- Utilizado para realizar a 
caudectomia;
- Voltagem 220V.
- 04 amperes 80watts.
- Cauteriza no ato do corte.

- Para caudectomia ( corte 
da cauda ) e a conchecto-
mia ( corte da orelha );
- Cauterização instantânea;
- Bivolt.

- Alicate cortador de dentes 
de porco;
- Aço inoxidável.

- Ponteira em óxido de alu-
mínio para reposição do 
desbastador de dentes.

- Chicote para desbastador 
de dentes;
- Para melhor manuseio e 
flexibilidade ao desbastar 
os dentes dos suínos.

- Tira os pontos afiados dos 
dentes dos leitões sem ma-
chucar o animal.
- Micro + Bico de alumínio + 
Ponta Montada.

- Tira os pontos afiados dos 
dentes dos leitões sem ma-
chucar o animal.
- Garantia: 2 anos.

- Tira os pontos afiados dos 
dentes dos leitões sem ma-
chucar o animal;
- Marca: VONDER;
- Garantia: 12 meses.

- Pode ser usado na micro 
da marca Dremel e Nove54;
- Necessário o uso do Bico 
de Alumínio próprio para o 
Extensor Nove54.

15-03 CAUT 1151-40281 04-22600

07-2615817585 DREMEL - EXT 954 NOVE - EXTEN

07-0130395110 35-600111501007-0130395220 35-600112502054-6067003230

127 V 127 V220 V 220 V

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/alicate-cauterizador-220v-itcbras-15-03%20CAUT
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/1151-40281-alicate-cauterizador-rabycort-220v
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/alicate-cortador-de-dente-04-22600
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/ponta-montada-para-desbastador-07-2615817585-149
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/chicote-para-desbastador-de-dente-07-26150225-146
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/chicote-para-desbastador-de-dente-nove-54
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/micro-retifica-dremel-desbastador-de-dentes-127v-07-0130395110-147
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/micro-retifica-vonder-desbastador-de-dentes-127v-35-6001115010-1194
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/micro-retifica-dremel-desbastador-de-dentes-220v-07-0130395220-148
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/micro-retifica-vonder-desbastador-de-dentes-220v-35-6001125020-1190
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/micro-retifica-nove-54-desbastador-de-dentes-220v-07-0130395220-148
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Contenção

Cabresto para Bovinos 
com guiasem guia

Maca Imobilizadora 
para Ovinos e Caprinos

Tronco Tombador para 
Ovinos e Caprinos

Formigas
alicate 190mm alicate grande 300mm com destorcedor com trava automática 

MOD ESP

- Fácil manuseio na imobilização total do 
animal, ideal para realização de casquea-
mento e exame do animal;
- Não há giro lateral;
- Altura: 1,13 m, comprimento: 1,66 m, 
largura: 0,63m, peso: 65 Kg.

- Com furos para pas-
sar a corda de segu-
rança;
- Tamanho 190mm.

- Possui furos no final 
do cabo para passar 
corda de segurança.
- 300mm de compri-
mento.

- Imobilizador nasal 
utilizado na condu-
ção e contenção de 
bovinos, com destor-
cedor niquelado;
- Leve e de fácil 
colocação.

- Material injetado 
leve e de fácil coloca-
ção, abre apertando 
o botão que desen-
gata a trava e fecha 
automaticamente.

Maca robusta, anatômica e ajustável em 
4 posições. É todo em ferro galvanizado e 
possui 4 rodas (1 roda giratória com freio, 
1 giratória e 2 fixas). 
- Comprimento: 1,20m, largura: 60cm, al-
tura: 45cm, peso: 27Kg.

Cabresto para bovino em nylon com regulador com corrente cromada.
Tamanhos para bezerros, novilhas, vacas e touros. Possuem regulagem na corrente.
- Tamanho (P): 4 à 10 meses (Bezerros, Novilhas), possui regulagem.
- Tamanho (M): A partir de 11 meses (Vacas Adultas), possui regulagem.
- Tamanho (G): Para uso em Boi/Touros reprodutor, possui regulagem.

14-003

30-0111 30-0112 30-0663 30-0110

14-002

36-009 06-018

36-004

06-025

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tronco-tombador-para-ovinos-e-caprinos-14-003-121
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/formiga-alicate-190mm-30-0111-565
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/formiga-alicate-grande-300mm-30-0112-541
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/formiga-com-destorcedor-30-0663-1176
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/formiga-com-trava-automatica-mod-esp-30-0110-715
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/maca-imobilizadora-para-ovinos-e-caprinos-14-002-116
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/36-009-cabresto-para-bovinos-preto-sem-guia-preto
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/06-018-cabresto-para-bovinos-preto-preto
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/36-004-cabresto-para-bovinos-vermelho-sem-guia-vermelho
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/06-025-cabresto-para-bovinos-vermelho
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Contenção

Guizo com rozeta 
para tocar animais Picana Kawe suínos

Picana Eletrônica 
PT85 85cm

Cajado para Ovinos - 
Pé

Imobilizador ITC -

Tábua de manejo de
Suínos Laço de Contenção 

para Suínos - Det

- Modelo de perna;
- Alumínio;
- Sem eixo;
- Para capturar facilmen-
te ovelhas pelo pé sem 
machucá-las.

-Utilizado geralmente 
acoplado em algum tipo 
de haste ou mesmo dire-
tamente na mão do usu-
ário. Tem o objetivo de 
tocar o animal para um 
local determinado.

- Picana para suínos.
- Aparelho de cho-
que para conduzir 
suínos.
- Alimentação com 2 
pilhas.

- Uso acurta distância do animal. 
Não machuca;
- Com correia de pulso;
- Plástico ABS isolante e resisten-
te à combustão;
- 4 pilhas alcalinas de tamanho 
médio.

04-2722

30-1335 04-1125 30-0096

KIT possui: 01 maleta para transporte, 01 
CPU - Circuito com bateria interna, 01 Son-
da retal para grandes mamíferos,  01 son-
da retal para médios mamíferos, 01 Carre-
gador 110/220V, 01 Manual do usuário.

- Robusto;
- Inquebrável;
- Leve.

Contenção laço para suí-
nos.
Medidas:
- Cabo de aço: 50cm
- Cabo (barra de ferro): 
52cm

25-00425-001

04-22123P 04-22122

55-DI-V-0113-03

Com 2 sondas

126x76cm

Grandes Mamíferos

94x76cm

Cajado para Ovinos -
 Pescoço

- Cajado para contenção de ovinos pelo 
pescoço;
- Bastão de aço inoxidável e gancho de 
alumínio;
- Peso: 700g; 
- Comprimento: 1,32 m.

04-2750

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/cajado-para-ovinos-pe-04-2722-100
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/guizo-com-rozeta-para-tocar-animais-30-1335-568
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/picana-kawe-suinos-04-2420-456
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/picana-eletronica-pt85-85cm-30-0096-1063
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/imobilizador-itc-grandes-mamiferos-25-004-117
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/imobilizador-itc-com-duas-sondas-25-001-500
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tabua-de-manejo-suino-126-76-cm
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tabua-de-manejo-suino
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/laco-de-contencao-para-suinos-55-DI-V-0113-03
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/cajado-para-ovinos-pescoco-04-2750-99
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Descorna e Mochadores

Mochador Elétrico 
210W - 220V

Mochador Elétrico 
270W - 220V

Mochador Reto 
Ovinos e Caprinos

Mochador T em Aço 
Inox Bovinos

Serra flexível - 
12 mts - Det

Jogo de cabos para 
puxar serra

Mochador Reto de 
Ferro Côncavo 

Bovinos

Mochador Reto em 
Aço Inox 
Bovinos

Descornador e aparador 70cm

- Usado em embrio-
tomia, descorna en-
tre outros;
- Produzido em latão 
cromado;
- Possui parafuso para 
aperto da serra.

- Utilizado para realizar a descorna de bezerros. 
- Produzido em ferro, suporta altas temperaturas sem sofrer deformações;

- Com ponta côncava.

- Cabeça de solda de 
cerca de 15,5 cm;
- Incl. ponta de des-
cornação em aço 
inoxidável Ø 18 mm;
-  30cm comprimen-
to. 

- Possui dois ares 
com os diâmetros 
de 15mm e 26mm.

- Usada para descor-
na, embriotomia en-
tre outros.
- Fabricada em aço. 
- Comprimento de 
12 metros.

- Com navalha de aço e carbono que 
avança quando são fechados os cabos e 
corta ou desponta o chifre que deve atra-
vessar um furo no cabeçote do aparelho. 
- Ideal para novilhos com no máximo 2 
anos de idade.

30-008104-17450 3-415003 55-DI-DI-002-12MT

50-03040091

41-0054 30-0463 41-0056 30-0465

Alicate aplicador de 
brincos Tic Tac 
- sem agulha

Furador de Orelha com 
furo 6 mm

- Indicado para os 
brincos: EL e ovino/
caprino pequeno 
(brincos sem ma-
cho).

- Furador ou Mossa-
dor para orelha 1/4, 
usado para fazer o 
furo da orelha antes 
de colocar o brinco 
no animal ou como 
identificação em suí-
nos;
- 17 cm.

35-0004 32-7560P

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-cabos-para-puxar-serra-30-0081-539
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mochador-eletrico-220v-04-17450-924
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mochador-eletrico-240w-220v-3-415003-775
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/serra-flexivel-12-mts-55
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/descorneador-e-aparador-de-chifres-70-cm-com-guilhotina
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mochador-reto-de-ferro-concavo-bovinos-41-0054-1056
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mochador-reto-em-aco-inox-bovinos-30-0463-1062
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mochador-reto-ovinos-e-caprinos-41-0056-792
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mochador-t-em-aco-inox-bovinos-30-0465-491
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/alicate-aplicador-de-brincos-ov-cap-sem-agulha-35-0004-766
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/32-7560p-furador-ou-mossador-de-orelha-com-furo-6-mm


DIAGNÓSTICO E ANÁLISE
Produtos 25

Catálogo de produtos | 2021

Sumário



26Catálogo de produtos | 2021

www.itcdobrasil.com.br

ITC do Brasil | Patina Ind. Com. de Prod. Agropec. LTDA | CNPJ: 08.511.626/0001-74

Diagnóstico e Análise

Colostro Balls

Medidor de Densidade

Inserto mamário 
cx com 20

Removedor de 
pêlos do Úbere

Bomba Estomacal com 
Sonda Estomacal

Teste de Mastite

PHmetro digital de bolso 
ph-200

Refratômetro portátil 
para colostro - Brix

- Bomba estomacal + son-
da estomacal manual para 
coleta de suco ruminal em 
grandes animais.
- Fabricado em aço inox. 
-Acompanha sonda.

- O teste da caneca de fun-
do preto, é o mais simples e 
eficiente para detecção da 
mamite clínica. 
- Capacidade: 500 ml

Medir a densidade da sila-
gem é uma boa maneira 
de determinar o quão bem 
feita a silagem está. Afeta 
o valor da alimentação e a 
produção potencial do leite.

O medidor de pH portátil 
PH-200 proporciona princi-
palmente a medição de pH 
de soluções aquosas. 
- Faixa de medição de pH: 
0,00 até 14,00pH
- Resolução de pH: ± 0.01pH
- Precisão de pH: ± 0.01pH

Concentração de gammaglobulina/l de 
colostro
- Abaixo de 17% Brix - Muito Baixo - 0-25 
IgG(g/l);
- 18 - 20% de Brix - Baixo - 25-50 IgG(g/l);
- 20 - 30% de Brix - Média - 50-100 IgG(-
g/l);
- Acima de 30% de Brix - Muito Bom - 
Acima de 100 IgG(g/l).

Elimina bactérias patogêni-
cas e vírus;
- Ajuda a evitar mastite;
- Higiene ao úbere;
- Reduz o tempo de prepa-
ro antes da ordenha.

- Colostro Balls ultilizado 
para medir a qualidade do 
colostro de forma rápida e 
eficiente;
- A qualidade é indicada 
conforme os cilindros vão 
aparecendo na superficie 
do colostro.

- Produto descartável
- Fabricado em algodão.
- Caixa com 20 unidades.

55-DI-SP-001/002P

701-080207 14-200

27249-PH200 26309-9500002

04-15675

84-0001 04-1554P

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bomba-estomacal-sonda-estomacal-detech
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/caneca-com-fundo-preto-para-teste-de-mastite-branca-com-cabo-701-080207
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-200-medidor-de-densidade
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/phmetro-digital-de-bolso-ph-200-27249-ph200-1282
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/refratometro-portatil-para-colostro-brix-26309-9500002-1231
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/removedor-de-pelos-do-ubere-04-0001-641
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/colostro-balls
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/inserto-mamario-cx-com-20-04-1554P
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Identificação

Tatuador Rotativo 
5 dígitos DET - 

tipo STONE

Tatuador Mod. 
201B - 8mm

Tatuador Mod. 
50D - 4mm

Kit tatuador Mod. 
101 - 6mm

Tatuador 
Baby Pig Body

Alicate 
Furador 9

Tatuador mod 50D 
4mm - 2 Linhas

Tatuador mod 101 
6mm - 2 Linhas

Tatuador Martelo - 
5 díg.

- Ideal para tatuagem em suínos, ovinos e caprinos;
- Comprimento: 18,5cm;
- Largura: 5,5cm;
- Altura: 4,5cm;
- Peso: 371 gramas;

Kit: 01 alicate tatuador, 01 pasta bisnaga 28g verde, 01 jogo nú-
meros 0 à 9.

- Com 7 caracteres cada;
- 6mm: Ideal para tatuagem em suínos, 
ovinos e caprinos.
- 4mm: Ideal para tatuagem em coelhos, 
leitões e animais de pequeno porte.
- Kit: 01 alicate tatuador, 01 pasta bisnaga 
28g verde, 01 jogo números 0 à 9.

- 10mm
- Possui dígitos de 0 a 9 
já acoplados. Não há ris-
cos de inverter os dígi-
tos;
- Fácil de ser usado;
- Estrutura em latão re-
sistente.
- Ideal para bovinos.

- É usado em suínos jo-
vens de 4 a 5 semanas 
de idade e pode ser ta-
tuado no ombro. 
- Durará e crescerá pela 
vida do animal. 
- O tatuador pode aco-
modar até 6 caracteres 
com 1/4 “de altura.

- Alicate furador 9” 
para couro, papel, plás-
tico, entre outros.
- Possui cabeça girató-
ria com 6 bicos sendo: 
2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 e 4,5 
mm.

- Comprimento: 36cm
- Largura: 12cm
- Altura: 7cm
- Peso: 570g
- Não acompanha carac-
teres.
- Caracteres: 2,5cmx1,-
7cm
- Número/letra: 2x1,2cm

02-004P 02-01302-012P

02-0132 02-015

55-DI-V-0082-1 02-008P 10060

02-010P

Kit 5 almofadas + 1 
borracha para 

tatuador ketchum 
mod 101

- Pacotinho com 5 
unidades do mesmo 
material;
- Compativel com 
tatuador Ketchum 
mod 101.

02-1603P

Tatuador Aramis

- Usado para a tatu-
ar animais de pes-
quisa;
- Aves, ratos, camun-
dongos, pintinhos 
com capacidade de 
milhões de varia-
ções.

02-020P

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-004p-tatuador-mod-201b-8mm
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-013-tatuador-mod-50d-4mm
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-012p-kit-tatuador-mod-101-6mm-7-caracteres
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-015-tatuador-mod-50D-4mm-2-linhas
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-015-tatuador-mod-101-6mm-2-linhas
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/55-DI-V0082-1-tatuador-rotativo-5-digitos-tipo-stone
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-008p-tatuador-baby-pig-body
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/alicate-furador-9-10060-92
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-010p-tatuador-martelo-5-dig
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-1603p-kit-5-almofadas-1-borracha-para-tatuador-ketchum-mod-101
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-020p-tatuador-aramis
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Identificação

Jogo 0-9 
Walmur 10mm

Jogo 0-9
Mod 101 6mm

Jogo A-Z
50D 4mm

Jogo 0-9
Mod 50D 4mm

Jogo 0-9
Mod 400 14mm

Jogo A-Z
Mod 400 
14mm

Jogo A-Z
Mod 201 

8mm

Jogo Carimbo 
p/ Marcação 

0-9

Caracter Mode-
lo 101 - 6mm - 

Avulso

Jogo 0-9
Mod 201 8mm 

Jogo para 
Martelo - A a Z 

Jogo 0-10 
Mod Baby Pig 

Jogo para 
Martelo - 0 a 9

- Jogo de caracte-
res para Tatuador 
- 10 mm.

Números: 0 ao 9.

- Jogo de caracte-
res para Tatuador 
- 6 mm.

Números: 0 ao 9.

- Jogo de carac-
teres para tatu-
ador - 4 mm.

Letras: A a Z

- Para uso em 
tatuador Keth-
cum modelo 201 
8mm.

- Para uso em ta-
tuador Ketchum 
modelo martelo.

Tamanho: 20mm

- Para uso em tatu-
ador Baby Pig.

- Para uso em tatu-
ador Ketchum mo-
delo martelo.

Tamanho: 20mm

- Feito de alumí-
nio;
- Para marcar 
gado ou carne 
com tinta de al-
mofada;
- Tamanho da 
marca: 10 cm ;

- Caracter Avulso;
- Informar letras 
ou números no 
pedido.

- 4mm;

Números: 0 a 9.

- Para uso em 
tatuador Keth-
cum modelo 400 
14mm.

- Para uso em 
tatuador Keth-
cum modelo 
400 14mm.

Letras: A a Z

-  Para uso em 
tatuador Keth-
cum modelo 201 
8mm.

Letras: A a Z

30-2768

MOD101a

02-00750P 04-1919 Avulso

50DP

MOD400

02-007400P 02-007201P

MOD201P

Alfabeto

02-009

02-011P

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-numeros-0-9-10mm-30-2768-1162
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-caracteres-mod-101-6mm-0-a-9-mod101
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-00750p-jogo-de-caracteres-mod-50d-4mm-a-a-z
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-carimbo-para-marcacao-0-9-04-1919
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/caracteres-mod-101-6mm-avulso
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/50dp-jogo-de-caracteres-mod-50d-4mm-0-a-9
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-caracteres-mod-400-14mm-0-a-9-mod400
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-007400p-jogo-de-caracteres-mod-400-14mm-a-a-z
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-007201p-jogo-de-caracteres-mod-201-8mm-a-a-z
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mod201p-jogo-de-caracteres-mod-201-8mm-0-a-9
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-caracteres-martelo-a-a-z-alfabeto
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-caracteres-mod-baby-pig-0-a-10-02-009-1301
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-011p-jogo-de-caracteres-martelo-0-a-9
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Identificação

Brinco Identificador 
Macho ITC 25 UN

Extrator de brincos

Brinco Grande ITC 
Numerado - 25 UN

Brinco Tic Tac para 
Ovinos Caprinos 

100 UN

Brinco Ovino ITC 
Numerado 25 UN - 

NUMERAÇÕES 
GRANDES

Brinco Ovino ITC - S/N 
25 UN

Brinco Médio 
S/N - 25 UN

Pingente Pequeno ITC 
S/N

Brinco Médio 
Numerado  
25 UN (G)

Brinco Grande ITC  S/N 
25 UN

Brinco Suíno ITC
S/N 25 UN

- Diâmetro: 28mm;
- Pacote com 25 uni-
dades;
- Marca: ITC DO BRA-
SIL
- Utilizado com o apli-
cador com agulha.

- O projeto da lâmina 
no formato de gan-
cho desliza facilmen-
te entre a base do 
brinco macho e a ore-
lha do animal;
- Facilitar a remoção 
de brincos auriculares 
e também para pro-
porcionar segurança.

- Altura: 49mm
- Largura: 42mm
- Pacote com 25 
unidades. 

- Altura: 58mm
- Largura: 70mm

- Altura: 49mm;
- Largura: 42mm;
- Pacote com 25 
unidades

- Altura: 49mm;
- Largura: 42mm;
- Pacote com 25 
unidades

- Recomendado para 
recém-nascidos;
- Comprimento: 
32mm;
- Altura: 9mm.

- Pacote com 25 
unidades;
- Sem numeração.

- Altura: 53mm
- Largura: 15mm
- Pacote com 25
 unidades. 

- Altura: 53mm
- Largura: 15mm
- Pacote com 25 
unidades. 

- Altura: 49mm
- Largura: 42mm
- Pacote com 25 
unidades

34-075w

25-0373

34-0100P

34-024 34-003

34-014
34-035

25-0804 34-106

34-015

34-016 34-002

34-003
34-027

34-031

25-059408

35-0001A 34-039

34-025
34-090

34-033

35-0005

34-049

34-050

35-0003 34-10934-110

34-004

34-010
34-029

35-0002 34-041

34-058

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-075-brinco-identificador-macho-itc-amarelo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/extrator-de-brincos-25-0373-1200
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-0100p-pingente-pequeno-itc-s-n-amarelo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/brinco-medio-itc-numerado-vermelho-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-003-brinco-grande-itc-numerado-verde-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-014-brinco-grande-itc-s-n-verde
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/brinco-suino-itc-s-n-verde
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/25-0804-brinco-tic-tac-para-ovinos-caprinos-verde
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-106-brinco-identificador-ovino-itc-verde
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-015-brinco-medio-itc-s-n-amarelo-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-016-brinco-medio-itc-amarelo-numerado-amarelo-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-002-brinco-grande-itc-numerado-amarelo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-015-brinco-grande-itc-s-n-amarelo-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-027-brinco-suino-itc-s-n-amarelo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-031-brinco-suino-s-n-branco-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/25-059408-brinco-identificador-ovino-itc-branco
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/35-0001a-brinco-tic-tac-para-ovinos-caprinos-amarelo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-039-brinco-identificador-ovino-itc-amarelo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-025-brinco-medio-itc-s-n-vermelho-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/brinco-suino-s-n-vermelho
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/brinco-suino-s-n-laranja
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/35-0005-brinco-tic-tac-para-ovinos-caprinos-vermelho
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/brinco-identificador-ovino-numerado-vermelho-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-050-brinco-identificador-ovino-itc-vermelho
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/35-0003-brinco-tic-tac-para-ovinos-caprinos-laranja-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/brinco-identificador-ovino-laranja-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-110-brinco-identificador-ovino-itc-laranja
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-004-brinco-grande-itc-numerado-azul-promo%C3%A7%C3%A3o
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-010-brinco-grande-itc-s-n-azul
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/brinco-suino-s-n-azul
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/35-0002-brinco-tic-tac-para-ovinos-caprinos-azul
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-041-brinco-identificador-ovino-itc-azul
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/34-058-brinco-medio-itc-s-n-azul-promo%C3%A7%C3%A3o
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Identificação

Alicate aplicador de 
Brinco Niltag

Alicate Aplicador de 
Brinco com agulha

Alicate Aplicador de 
Brinco com agulha

- Alicate aplicador de brinco 
com agulha (brincos com 
machos). Reforçado. Impor-
tado. 
Recomendado para os brin-
cos BF, LF e modelos ITC 
(brincos Bovinos); OF e mo-
delo ITC (brincos Ovinos).

- Alicate aplicador de brinco 
com agulha (brincos com 
machos).

Recomendado para os brin-
cos BF, LF e modelos ITC 
(brincos Bovinos); OF e mo-
delo ITC (brincos Ovinos).

- Aplicador tipo alicate com 
agulha para Brincos médios 
e grandes (brincos com ma-
chos). 
- Em alumínio, com agulha 
de aço.

55-DI-V-0092P 25-060477 35-2010200

Marcador Preto para 
Brincos com Valvula

Marcador Preto para 
Brincos

Marcador Preto para 
Brinco All
Weather

- Adere fortemente 
às marcas auricula-
res dos animais;
- Tinta resistente às 
intempéries;
- Ativado por válvu-
la;
- Aplica marcações 
claras e em negrito.

- Acompanha 02 
pontas, traço médio 
e fino (3,2 mm e 1,6 
mm);
- Válvula para reter 
a tinta quando não 
está sendo usada. 
Secagem rápida, re-
sistente à água e a 
raios UV.

- Caneta preta para 
brincos.

Para melhor fixa-
ção no brinco, reco-
menda-se aplicar 
3 vezes esperando 
secar

33-0493A 30-7018 30-0623

Tornozeleira 
para Gado

- Feito de plástico 
de alta qualidade.
- Comprimento: 
37cm

04-20110 04-20111

04-20113

Coleira de 
Controle

Tornozeleira
de velcro

- Coleira em nylon com velcro, 
para identificação de cordeiros 
recém nascidos.
- Utilizado em período curto até 
receber identificação permanen-
te. Pacote com 25 peças.

Pacote com 10 unidades.
14-004

14-030

14-032 14-0300

14-033

14-037

14-031

14-035 14-036 14-038

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/alicate-aplicador-de-brinco-com-agulha-55-DI-V-0092P
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/alicate-aplicador-de-brinco-com-agulha-25-060477-258
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/35-2010200-alicate-aplicador-de-brinco-niltag
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/33-0493a-marcador-preto-p-brincos-c-valvula-preto
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/30-7018-marcador-preto-para-brinco-all-weather-preto
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/30-0623-marcador-preto-para-brincos-preto
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-20110-tornozeleira-para-gado-amarela
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-20113-tornozeleira-para-gado-vermelha
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-20113-tornozeleira-para-gado-verde
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/coleira-de-controle-14-004-168
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-030-tornozeleira-de-velcro-azul-escuro
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-032-tornozeleira-de-velcro-vermelho
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-0300-tornozeleira-de-velcro-azul-marinho
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-033-tornozeleira-de-velcro-verde-militar
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-037-tornozeleira-de-velcro-amarelo-fluor
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-031-tornozeleira-de-velcro-laranja
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-035-tornozeleira-de-velcro-verde-escuro
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-036-tornozeleira-de-velcro-amarelo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/14-038-tornozeleira-de-velcro-rosa
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RAIDEX Spray 
400ml

Bastão Raidex - 
caixa com 10 unidades

Tinta para 
Tatuagem 

Roll-on 
Verde 

Raidex  65ml

Lápis para marcar 
Carne Azul

Lápis para marcar 
Carne Marrom

Pasta para 
Tatuagem Verde 

140gr  Raidex

Pasta para 
Tatuagem Preta 

60g - Raidex

Pasta para 
Tatuagem Verde 
600gr - Raidex

Pasta para 
Tatuagem Preta 
600gr - Raidex

Pasta para 
Tatuagem Branca 

60g  Raidex

- Lápis marcador de vísceras e carcaças.
- “GRAU ALIMENTÍCIO” ou Food Grade, na 
cor azul. É um lápis que atende requisitos 

da norma (CE) ou (VO) 1935/2004.
- Caixa com 12 unidades.

- Pasta para tatua-
gem. 
-VERDE;
- Bisnaga;
- Ideal para ani-
mais de pele clara 
e escura.

- Pasta para tatua-
gem; 
- PRETA;
- Bisnaga;
- Para tatuar animais 
de pele clara.

- Pasta para tatua-
gem 
- BRANCA; 
- Bisnaga;
- Para tatuar ani-
mais de pele 
escura.

- Cor pronta para 
uso • pode ser esfre-
gado ou massagea-
do na área para ta-
tuagem de uma só 
vez.
- Para tatuar ani-
mais de pele clara e 
escura.

- Cor pronta para 
uso • pode ser esfre-
gado ou massagea-
do na área para ta-
tuagem de uma só 
vez.
- Para tatuar ani-
mais de pele clara.

Caixa com 10 
unidades com 

bastões da 
mesma cor.

Para tatuar 
animais de 
pele clara e 
escura.

- Marcação de gado, 
cabras ou porcos;
- Cor intensiva;
- Secagem rápida.

01-003 01-004

01-027

01-009 01-007

01-025

01-005 01-0011

01-026

01-5005-Azul 04-20108

02-1475039P01-022 01-001P

01-023P 01-024

01-028

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-003-bastao-raidex-caixa-com-10-unidades-azul-escuro
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-004-bastao-raidex-caixa-com-10-unidades-verde-escuro
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/raidex-spray-azul-400ml-01-027-801
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-009-bastao-raidex-caixa-com-10-unidades-branco
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-007-bastao-raidex-caixa-com-10-unidades-preto
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/raidex-spray-vermelho-400ml-01-025-803
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-005-bastao-raidex-caixa-com-10-unidades-roxo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-007-bastao-raidex-caixa-com-10-unidades-amarelo
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/raidex-spray-verde-400ml-01-026-802
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/lapis-para-marcar-carne-azul-01-5005-Azul
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/lapis-para-marcar-carne-04-20108-1324
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-019p-pasta-para-tatuagem-verde-140gr-raidex
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-022-pasta-para-tatuagem-preta-60g-raidex
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-001p-pasta-para-tatuagem-branca-60g-raidex
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-023p-pasta-para-tatuagem-verde-600gr-raidex
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-024-pasta-para-tatuagem-preta-600gr-raidex
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tinta-para-tatuagem-roll-on-verde-raidex-65ml-01-028-1008
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Identificação

Jogo de números para 
marcação a fogoFlambador a gás com 10 bocas

Mossador corte 
U 22cm

Mossador 

Portátil e resistente, fabricado em fer-
ro fundido. Utilizado para esquentar 
ferramentas como marcadores a fogo 
ou mochadores, de maneira rápida, 
econômica e segura.

- Contendo 9 peças (0-9), os nú-
meros 6 e 9 são os mesmos.
- Fabricado em ferro fundido.
- Altura do numero é de 5 cm.

- Marcador australiano 
ou mossador;
- Corte em U;
- Material: Aço Inox;
- Aprox. :22 cm.

 26-3250 26-0020

33-825C

30-2258 04-1912

04-1914 30-0002

Corte Quadrado Corte U

Corte Telhado Corte V 6.1/2

Pasta para Tatuagem 
Verde 140 g  

Pasta para 
Tatuagem Verde 
643g  Ketchum

Pasta para Tatuagem 
Verde 28 g  

Tinta para 
Tatuagem Roll-on 

Verde - 57 ml

- Pasta para tatuagem. 
Ideal para animais de 
pele clara e escura;
- Cor: verde.

- Pasta para Tatuadores;
- VERDE;
- Para tatuar animais de pele clara e escura.

Para tatuar ani-
mais de pele 
clara e escura.

 02-1471039 2-1475039P 02-1479039P02-1449039

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/flambador-a-gas-com-10-bocas-26-3250-572
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-numeros-para-marcacao-a-fogo-26-0020-640
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mossador-corte-u-22cm-33-825c-1308
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mossador-corte-quadrado-30-2258-107
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-1912-mossador-corte-u
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-1914-mossador-corte-telhado
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mossador-corte-v
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-1475039p-pasta-para-tatuagem-verde-140-gr-ketchum
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-1471039-pasta-para-tatuagem-verde-28g-ketchum
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-1479039p-pasta-para-tatuagem-verde-643g-ketchum
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/02-1449039-tinta-para-tatuagem-roll-on-verde-57-ml-ketchum-verde
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Instrumentos Veterinários

Bisturi 
Extrator de 
Tumor para 

tetos

Agulha de 
sutura em S 

Agulha Guerlach para 
sutura Agulha Sutura - Cx. 12 unid.

Agulha hipodermica canhão 
quadrado - Cx. 12 unid.

Agulha hipodermica canhão 
redondo- Cx. 12 unid.

Bisturi para te-
tos com 
lâminas 
retráteis

Bisturi 
Extrator de 

Tumor 
para tetos

Porta agulha 
Mathieu 

Agulha hipodermica 
canhao red 100x20 - 
Cx com 7 unidades

- Agulhas p/ sutura 
em S.
- Não esterelizadas.
- Unidade.

11 cm 11 cm

20X18

B4

10X18

25X12 04x08

B12

15X15

B2

10X10 12X18

17 cm

30X12 15X15

B10

12 cm 30 cm

30X18 10X12

B6

07X04 20X20

20 cm

- Fabricada em aço 
inox;
- Utilizada para realizar 
sutura em prolapso do 
útero de vacas e 
novilhas.

- Possui curvas com ponta triangular. Fabri-
cadas em inox;
- Não esterelizadas;
- Tamanho: 2 cm.

- Agulha de grosso calibre para aplicações 
subcutâneas, facilita a aplicação de medica-
mentos oleosos;
- Após a utilização, higienizar e esterelizar.

- Canhão redondo;
- Após a utilização das agulhas, higienizar e 
esterelizar, para prolongar a vida útil e evitar 
infecções, inchaços e possíveis contamina-
ções nos animais.

- 15cm.
- Aço inox.

- Utilizado para 
abrir o esfínc-
ter do teto;
- Produzido em 
aço inox.

- Usado para 
retirar tumor 
do canal do 
teto;
- 15cm;
- Aço inox.

- Material: aço 
inox;
- Auxilia na apre-
enção e manuseio 
do fio de sutura.

- Agulha hipodérmica 
100X20 canhão redon-
do;
- Após a utilização das 
agulhas, higienizar e 
esterelizar.

30-0555  30-0155

30-1310

30-0152

30-0145

30-137 30-4594

30-8167

30-141

 30-0151

30-135 30-5945

30-139 30-4597

30-0154

30-0555B 30-0084

30-146 30-1815

30-0153

04-31363 30-4598

04-1553P 55-DI-TI-010P 55-DI-014P 30-0608

27-1755

30-4606

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-de-sutura-em-s-11cm-30-0555-670
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-guerlach-para-sutura-11cm-30-0155-684
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/30-1310-agulha-hipodermica-canhao-quadrado-20x18-cx-12-unid
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-sutura-b4-30-0152-692
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-hipodermica-canhao-quadrado-10x18-cx-com-12unidades-30-0145-1292
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-hipodermica-25x12-cx-12-unid-30-137-705
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/30-4594-agulha-hipodermica-canhao-red-04x08-tuberculina
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-sutura-b12-30-8167-1025
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-hipodermica-15x15-cx-12-unid-30-141-700
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-sutura-b2-30-0151-691
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/30-135-agulha-hipodermica-canhao-quadrado10x10-cx-12-unid
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/30-5945-agulha-hipodermica-canhao-red-12x18
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/30-139-agulha-hipodermica-canhao-quadrado-30x12-cx-12-unid
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/30-4597-agulha-hipodermica-canhao-red-15x15-cx-12-unid
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-sutura-b10-30-0154-694
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-de-sutura-em-s-12cm-30-0555-B
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-guerlach-para-sutura-30cm-30-0084-685
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/30-146-agulha-hipodermica-canhao-quadrado30x18-cx-12-unid
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-hipodermica-10x12-cx-12-unid-30-1815-690
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-sutura-b6-30-0153-693
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-31363-agulha-hipodermica-07x04-cx-12-unid
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-hipodermica-canhao-red-20x20-cx-12-unid-30-4598-1188
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bisturi-extrator-de-tumor-para-tetos-04-1553-1022
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/55-DI-TI-010P-bisturi-para-tetos-com-laminas-retrateis
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bisturi-extrator-de-tumor-para-tetos-55-DI-014P
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/porta-agulha-mathieu-20-cm-30-0608-543
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/porta-agulha-mathieu-17cm-27-1755-655
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-hipodermica-canhao-red-100x20-30-4606-1289
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Instrumentos Veterinários

Dosadora 
Premium 23 ml

Gancho aplicador 
para dosificar

Dosadora 
Drencher 30 ml

Dosadora HENKE 
DRENCMATIC - 23 ml

Agulha reposi-
ção para Apli-

cador

Termômetro 
de cartão com

fita adesiva

Termômetro 
veterinário 

com fio

Termo-higrômetro Termômetro 
tipo espeto 

multiuso

- Agulha re-
posição para 
aplicador de 
brincos uni-
versal.

- Gancho para aplicação de 
vermifugos via oral, especí-
fico para as seringas dosa-
doras de 20 ml;
- Fabricado em latão cro-
mado com empunhadura 
plástica.
- Comprimento 80 cm.

- Barril de plástico de alta re-
sistência;
- Precisão de dosagem: tole-
rância <1% de dose;
- Pressão flexível ajustável;
- Alta resistência com baixo 
peso.

- Para aplicação oral e inje-
tável;
- Auto enchimento;
- Regulável até 23 ml;
- Tubo de polipropileno;
- Mangueira com 170cm.

- Seringa de auto-enchimen-
to automático para adminis-
tração de soluções para uso 
oral e injetável; 
- Alça de alumínio fundido 
sob pressão.

- Para monitorar 
a temperatura da 
água no desconge-
lamento do sêmen 
para a inseminação 
artificial. 

- Escala 35ºC a 43ºC
- Divisão mínima de 
0,1ºC.
- Comprimento de 
16 cm.

- Temperatura inter-
na e externa;
- Função máxima e 
mínima;
- Umidade interna;

- 50 + 300 C°;
- Termômetro 
portátil;
- Fácil visualiza-
ção;
- Haste aço inox 
de 14,5 cm.

25-027673

55-DI-D6105 04-27402 04-27413P

30-0032

21-0011 30-0033

50-05012008

30-4738  30-8847

Bico dosador para 
aplicação oral

- Bico dosador 
universal adaptá-
vel à seringas.
- Latão cromado;
- 13 cm.

30-0010

Termômetro digital de 
parede

- Máxima/mínima + 
70 c° - 50 c°;
- Ideal para colocar 
em  exteriorores o in-
teriores.
- Funciona com pilha 
AAA (não incluida).

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/agulha-reposicao-para-aplicador-25-027673-1098
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/dosadora-drencher-30-ml
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-27402-dosadora-henke-drencmatic-23-ml
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-27413p-dosadora-premium-23-ml
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/gancho-aplicador-para-dosificar-30-0032-550
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/termometro-de-cartao-com-fita-adesiva-21-0011-1046
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/termometro-veterinario-com-fio-escala-35oc-a-43oc-30-0033-564
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/termometro-digital-maxima-minima-70c%C2%B0-50c%C2%B0
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/termo-higrometro-30-4738-1182
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/termometro-tipo-espeto-multiuso-50-300-C
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bico-dosador-para-aplicacao-oral-30-0010-1036
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Instrumentos Veterinários

Seringa Premium 
12  Fluxo contínuo

Seringa HENKE 
MULTI-MATIC - 25 ml

Seringa Tuberculina 2cc

Seringa Dos. Manual 
200 ml com Bico dosador

Seringa ECO-MATIC 
com Porta Frasco 
Agulha com Rosca

Seringa Pistola 50CC - 
Mod. W50

Seringa Dosadora ITC-BRAS  
2ml Porta Frasco

Seringa ECO-MATIC 
com Porta Frasco - 

Dupla 2ml

Vacinadora para 
suínos metal 2ml

Seringa Pistola 
Automática 50ml

- Acompanha bico dosador 
inox;
- Utilizada para dosagem oral e 
lavagem uterina;
- Fabricada em policarbonato;
- Regulagem 10 ml a 200 ml.

- Com porta frasco;
- Ergonômico;
- Agulha com rosca;
- Acompanha estojo 
de agulhas 15/15.

- Permite a adminis-
tração simultanea de 
dois medicamentos / 
vacina sem misturar;
- Dose definida por ci-
lindro.

- Seringa pistola 50ml, leve, re-
sistente e de fácil uso e manu-
tenção;
- Fabricada com liga resistente 
de cobre, estanho e zinco; 
- Com regulador de 1ml a 5ml; 
- Bico Luer Lock.

- Produto feito em latão cro-
mado, alumínio polido e tubo 
de vidro;
- Caixa de madeira contendo 1 
pistola automatica, 1 tubo de 
vidro temperado, 1 jogo de ve-
dação.

- Seringa automática modelo 
TBC especial para a aplicação 
de tuberculina intradérmica, 
com capacidade de 2 cc e dose 
fixa de 0,1 cc.
- Utiliza agulha hipodérmica 
tamanho 4x8.

- Ideal para aplicação 
de ferro e vacinas em 
geral.
- Capacidade 2 ml com 
graduação de 0,1 em 
0,1 ml com adaptação 
do frasco na parte su-
perior da pistola sen-
do o frasco de no má-
ximo 100 ml.

- Seringa dosadora;
- Dosagem de 0,5 até 
2,5 ml;
- Resistente a todos os 
remédios;
- UV resistente.

- Ideal para aplicar hormônio 
em IATF, suplementos, vacinas 
e medicamentos;
- Especificações: Doses ajustá-
veis;
- Material resistente e leve.

- Doses ajustáveis de 0,5 em 
0,5ml;
- Adaptador para frascos dis-
ponível em 20, 30 e 33mm;
- Exclusivo suporte para frascos 
de produtos.

30-011667

04-23172

30-0006 33-0112 30-005

33-0878 04-23101

15- 02ML 28282-9072P

04-23172P 04-23122P

2 ml 5 ml

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/seringa-dos-manual-200-ml-30-011667
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-23172-seringa-eco-matic-com-porta-frasco-dupla-2ml
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/seringa-pistola-50cc-30-0006-557
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/seringa-pistola-autom-50ml-33-0112-1204
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/seringa-tuberculina-2cc-30-005-1207
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/vacinadora-p-suinos-metal-2ml-33-0878-1203
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-23101-seringa-henke-multi-matic-25-ml
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/15-%2002ML-seringa-dosadora-itcbras-porta-frasco-2ml
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/28282-9072P-seringa-premium-12ml-fluxo-continuo-simcro
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-23172P-seringa-eco-matic-com-porta-frasco-2ml-Agulha-com-Rosca
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-23122P-seringa-eco-matic-com-porta-frasco-5ml-Agulha-com-Rosca
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Instrumentos Veterinários

Cutímetro Inox com Em-
punhadura

Linha Urso 
número 000

Pinça 
obstétrica 

30cm

Pinça 
obstétrica 

17cm

- Cutímetro com empunha-
dura, mola e relógio em aço 
inox.
- Específico para exame de 
tuberculose.

Instrumento veterinário para 
uso em obstetrícia, confeccio-
nada em aço inox, com garra 
de borracha.

- Fabricada com algodão de 
1ª qualidade;
- Super forte e resistente.

Composição: 100% Algodão
Contém: 183m

30-286055-DI-F-023 55-DI-F-21

URSO 3 - 0

Abre boca para 
boi e cavalo

Bolsa para 
medicamentos

- Com três divisões: uma 
superior para colocar o 
maxilar superior, outra in-
ferior para passar o maxi-
lar inferior e uma central 
por onde se entra na boca 
com a mão para poder 
trabalhar.

- Usada para medicação 
de suínos em larga escala.
- Usada também para se-
men de suinos para a I.A.

30-0114 04-27400P

Cilindro

Canula

- Com bico para aplica-
ção de cola bicompo-
nente em tubo único

- Plástico resistente;
- Capacidade de 50 ml;
- Uso veterinário. 

50-0302411

50-02013089

Conector porta 
frasco pequeno

Conector porta frasco 
proxiplus grande

50-02014492 50-02013757

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/cutimetro-inox-com-empunhadura-30-2860-1004
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/55-di-f-023-pin%C3%A7a-obstetrica-30-cm
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/55-di-f-21-pin%C3%A7a-obstetrica-17-cm
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/linha-urso-numero-000
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/abre-boca-para-boi-e-cavalo-30-0114-1317
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-27400p-bolsa-para-medicamento
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/canula-com-bico-para-aplica%C3%A7ao-de-cola-bicomponente-em-tubo-unico
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/cilindro-plastico-inquebravel-50-ml
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/conector-para-porta-frasco-pequeno-2
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/conector-para-porta-frasco-grande
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Manejo Reprodutivo

Mochila Sela para 
Inseminação Artificial 

em Suínos - KIT 3

Vagina Artificial
para Bovinos

Vagina Artificial 
para Ovinos

Vaginoscópio espéculo 
para vacas

 com lâmpada

Vaginoscópio
 para ovelhas 
com lâmpada

Fita para 
medir 

perimetro 
escrotal

Pinça plástica 
para 

manipulação 
de sêmen

Funil de Látex 
para Vagina 

Artificial 
Bovino

Mergulhinho 
ou Ebulidor - 
Rabo Quente 

em aço inox 220V

Termômetro 
químico -

10 60C

-Mochila para inseminação de 
suínos;
- Ajuda na estimulação da por-
ca na inseminação artificial;
- Confeccionado com lona em 
nylon 700 super resistente;
-Contém três unidades.

- Voltagem 220V;
- 27cm de compri-
mento;
- Potência: 1000W;
- Descongelamento 
de sêmen.

- É utilizada no 
manuseio de pa-
lhetas de sêmen 
pois, o plástico 
não conduz tem-
peratura e com 
isso o sêmen não 
terá variação.

- Com capilar 
prismático trans-
parente e enchi-
mento com lí-
quido vermelho.

- Tubo em forma de cone plástico e cabo com porta pilha;
- Utiliza duas pilhas de tamanho médio;
- Apropriado para exames do aparelho reprodutivo em vacas ou 
ovelhas.

- Peça de reposição 
para a camisa da 
vagina artificial de 
bovinos;
- Comprimento 18 
cm;
- Material: latéx;
- Sinônimo: Mucosa.

- Para medir a 
bolsa escrotal;
- Comprimen-
to: 80 cm.

- Utilizada para coleta de sê-
men. Completa com tubo rígi-
do com válvula, camisa de la-
téx com funil e copo coletor;
- Comprimento 39 cm;
- Diametro 6 cm.

- Utilizada para coleta de sê-
men.
- Completa, tubo rígido com 
válvula, camisa de latéx e copo 
coletor;
- Comprimento 13 cm;
- Diametro 5 cm.

1515

18-000280 30-0837 30-0022

Funil

30-2341

30-0045 30-0004

30-0005 30-0044

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mochila-sela-para-inseminacao-artificial-em-suinos-kit-3-1515-142
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/mergulhinho-ou-ebulidor-rabo-quente-220v-18-000280-278
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/pinca-plastica-para-manipulacao-de-semen-30-0837-1050
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/termometro-quimico-10-60oc-30-0022-797
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/funil-de-latex-para-vagina-artificial-bovino
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/fita-para-medir-perimetro-escrotal-30-2341-562
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/vaginoscopio-especulo-para-vacas-com-lampada-30-0045-546
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/vaginoscopio-para-ovelhas-com-lampada-30-0004-484
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/vagina-artificial-para-bovinos-30-0005-485
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/vagina-artificial-para-ovinos-30-0044-467
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Manejo Reprodutivo

- Uso em touros para 
indicar animais cober-
tos, em rufiões para 
identificar animais 
com sinais de estro;
- Aço cromado e tiras 
de nylon de alta resis-
tência: 87 cm por 29 
cm.

- Tiras de nylon/poliami-
da;
- Chapa galvanizada;
- Raspa de couro;
- Fivelas e argolas de 
aço niquelado;
- Não acompanha bloco 
marcador.

- É um instrumento 
utilizado para abrir os 
órgãos genitais dos re-
banhos durante a ferti-
lização artificial na pe-
cuária.

A cor da tinta usa-
da deve ser trocada 
a cada 15 dias, para 
identificar as repeti-
ções de cio;
- Seqüência amarelo 
- azul - vermelho (to-
talizando 45 dias de 
monta).

Espéculo Ovino 
- Det

Bloco para Colete - 
Várias cores - raidex

Buçal marcador
 para bovinos

Colete peitoral para 
Carneiros e Rufiões

Aplicador de 
Sêmen Bovino 

Universal

Aplicador 
Sêmen 

Caprino G

Camisa 
Sanitária 
Bovina

Lâmpada para 
vaginoscópio

Aplicador de 
Sêmen 
Ovino

Copo coletor p/ 
vagina artificial 

de ovinos

Funil de Látex 
para Vagina Artificial 

Bovino

Detector de 
Prenhez para 

Ovinos e Caprinos

Luvas Descartável s
uper sensitivas

 longa 
92 cm

Luvas Descartável 
Especialflex - 
cx com 100

- Em aço inox 
com 45 cm 
com possibi-
lidade de tra-
balhar com 
palhetas de 2 
mm e 3 mm.

- 90% Acuracia após 60 
dias de prenhez;
- Fácil manuseio;
- Desligue automático;
- Bem selado contra 
humidade.

- Comprimento: 92cm;
- Saco com 25 unida-
des;
- Extrema sensibilida-
de e total segurança 
em palpação, insemi-
nação, necrópsia e obs-
tetrícia.

- A medição geralmen-
te leva menos de 30 
segundos;
- Bem selado contra 
humidade. Acompa-
nha estojo para guar-
dar.

- Luvas de E.V.A. silico-
nado para palpação 
retal e inseminação ar-
tificial;
- Permitem trabalhar 
com sensibilidade e 
proteção. 80 cm.

- 1 Aplicador;
- 1 Embolo para 
palheta 25cc;
- 1 Embolo para 
palheta 50cc.

- Tamanho re-
duzido para 
utilização em 
ovinos e capri-
nos;
- 0,25 ml.

- Em vidro;
- Capacidade 
de 5 ml, espe-
cífico para ca-
misa artificial 
de ovinos.

- Para a prote-
ção da bainha 
de aplicação 
de sêmen no 
momento da 
inseminação.

- Lâmpada 
para vaginos-
cópio/lanterna;
- Pacote com 5 
unidades.

21-001

21-003

04-2786 30-1104404-1060 30-2366

21-0385 21-002 30-0364 30-5966 526-2994

14-001 55-RI-CP19

01-033

01-01201-015

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bucal-marcador-para-bovinos-21-001-699
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/aplicador-de-semen-universal-para-bovinos-21-003-681
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/detector-de-prenhez-para-ovinos-e-caprinos-04-2786-123
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/luvas-desc-super-sensitivas-longa-92-cm-30-11044-1269
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/detector-de-prenhez-para-bovinos
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/luvas-descartavel-especialflex-cx-com-100-30-2366-1297
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/aplicador-de-semen-ovino-21-0385-783
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/aplicador-semen-caprino-g-21-002-235
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/copo-coletor-para-vagina-artificial-de-ovinos-30-0364-494
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/camisa-sanitaria-bovina-30-5966-553
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/lampada-para-vaginoscopio-526-2994-1035
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/colete-peitoral-para-carneiros-e-rufioes-14-001-167
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/especulo-ovino
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/01-033-bloco-para-colete-varias-cores
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bloco-para-colete-verde-01-012-165
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bloco-para-colete-amarelo-01-015-161
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Outros

Aplicador de 
Imã Ruminal

Manta para bezerros

Balança Digital de 
mesa até 10Kg

Tapete Pedilúvios

Fumigador

Balança eletrônica 
40Kg

Imã Ruminal

Casinha de Papelão para 
gatos MuliPet

Balança eletrônica
5 Kg subdivisão - 5g

Tapete Pedilúvio

Balança mecânica 
25 kg Subdivisão - 100g

- Balança digital de co-
zinha 10kg/1g, utiliza-
da com 2 pilhas AA;
- Capacidade:10.000 g;
- Display: 4 dígitos LCD

- Cobertor super leve e fun-
cional para todo o ano;
- Acolchoamento especial 
regula a temperatura;
- Resistente ao vento e à 
água devido à costura sela-
da, 80 cm.

- Utilizado para aplicar 
o imã ruminal;
- Fabricado em plásti-
co;
- Leve e fácil manuseio;
- Para operação com 
uma mão;
- Bordas arredondadas

- Para profilaxia eficaz 
de doenças de corpos 
estranhos;
- 35 x 35 x 100 mm;
- Para a aplicação é 
necessário o aplica-
dor de imã ruminal.

- Economia do produto aplicado.
- Baixa contaminação do produto.
- Móvel, versátil, alta durabilidade;

- Não usar produtos a base de cloro ou 
formo;

- Capa feita de poliéster flexível e 
impermeável.

- A casinha MULI PET foi cria-
da para a diversão do seu 
gato e não vai interferir na 
estética da sua casa;
- Dimensões: 57x45x28cm;
- Reciclável - Sustentável.

- Resistências especiais blinda-
das;
- Cubas em alumínio;
- Sistema de ligação elétrica fixo, 
evitando mau contato;
- Queimador de paraformaldeí-
do. 

- Balança portátil de 
gancho;
- Capacidade 5 Kg - 
Subdivisão 5g;
- Indicação em Kg e 
Lb.

- Balança portátil de 
gancho;
- Capacidade 40kg  - 
subdivisão 5 / 5gr;
- Indicação em Kg e 
Lb.

- Balança tipo relógio 
de 25Kg com subdivi-
são de 100g;
- Leitura rápida, exce-
lente para pesagem 
de ração, leitões, aves, 
peixe;
- Cap.: 10,50 e 100kg.

54-14472

04-14195

04-2129 55-DI-V-0133P 04-16413P 04-16416P

20-8936-1

10-0001 30-5347 04-29952

24-006 24-005

127 V 220 V

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/balanca-digital-de-mesa-ate-10kg-54-14472-1127
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-14195-manta-para-bezerro
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/aplicador-de-ima-ruminal-04-2129-753
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/ima-ruminal-55-DI-V-0133P   
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-16413p-tapete-pediluvio
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-16416p-tapete-pediluvio
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/muli-pet-20-8936-1-1078
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/balanca-eletronica-5-kg-subdivisao-de-5-5g-10-0001-480
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/balanca-eletronica-40kg-30-5347-935
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/04-29952-balanca-mecanica-tipo-relogio-25-kg-subdivisao-de-100g
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/fumigador-127v-24-006-446
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/fumigador-220v-24-005-447
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Outros

Comedouro CPA 
025 para 

Caprinos e Ovinos

Bebedouro Aut. para 
Bovinos BV 009

Comedouro para leitão 
forma circular Mod. CL 170

Comedouro para Caprinos e 
Ovinos - MOD. CPA 160

Bebedouro Ovinos 
e Caprinos - BOC 007

Ecocôdog - 1 caixa -
 400 unidades

Balde Pendular

Bebedouro Aut. Caprinos e 
Ovinos Mod. BV 077

Comedouro para feno

- Ideal para expo-
sições e feiras.
- Higiênico, de fácil 
limpeza e ecológi-
co.
- Fabricado em 
resina reforçada 
com proteção UV.

- Comedouro modelo CPA 025 
com divisórias ideal para o uso 
em feiras e exposições de ani-
mais.
- Fabricado em resina reforça-
da com proteção UV.
- 1,20 m comprimento, 25 cm 
largura, 17 cm altura, 6,5Kg.

- Suas divisórias evitam a com-
petição entre os animais na 
hora da alimentação, adaptá-
vel a todos os manejos.
- Comprimento: 1.500mm.
- Largura: 660mm.

- Bebedouro automático para 
ovinos e caprinos.
- Ralo de limpeza higiênico e 
facil de limpar.
- Indicado para o uso com re-
gistro de pressão.
- Capacidade 3 litros.

51,2cm X 0,33cm X 0,27cm
- Desenvolvido para baias in-
dividuais;
- Pode ser fixado na a parte 
interior da cerca.

- Não há necessidade de ferra-
mentas para fixação do come-
douro;
- Fácil limpeza;
- Peso 0,700 Kg.

- Ecocôdog é a forma mais 
correta de colaborar com a 
natureza poisé 100% biode-
gradável, ou seja, se decom-
põe rapidamente no meio 
ambiente.

- Corpo, prato e abraçadeira 
em ferro fundido;
- Pintura por processo eletros-
tático com tinta atóxica;
- Placa de aço inox. Válvula em 
latão laminado;
- Entrada D´água de 1/2”.

- Bebedouro seco: acúmulo 
máximo de 200ml de água em 
sua base.
- Liberação da água, somente 
após animal ter contato com a 
válvula.
- Medidas: 37x27x16cm.
- Peso: 900 gramas.

20-673025 20-673160

20-341077

04-144352 20-441170 14-021

20-341009 20-348007

20-783071

20-783074

20-783075

1 litro

2,5 litros

8 litros

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/comedouro-cpa-025-para-caprinos-e-ovinos-20-673025-220
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/comedouro-para-caprinos-e-ovinos-mod-cpa-160-20-673160-221
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bebedouro-aut-caprinos-e-ovinos-mod-bv-077-20-341077-214
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/comedouro-feno
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/comedouro-para-leitao-forma-circular-mod-cl-170-20-441170-1079
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/ecocodog-1-caixa-400-unidades-14-021-912
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bebedouro-aut-para-bovinos-bv-009-20-341009-1065
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/bebedouro-ovinos-e-caprinos-boc-007-20-348007-527
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/balde-pendular-1-litro-mod-pl-001-20-783071-208
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/balde-pendular-2-5-litros-mod-pl-004-20-783074-209
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/balde-pendular-8-litros-mod-pl-008-20-783075-210
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Tosquia

Cortante 4 pontas 
para ovinos

Tosquiadeira a 
bateria Clipper Isis

Cardeadeira 
para Ovinos

Pente Beyuan 
13 dentes Curvo

Tosquiadeira para 
Ovinos 430W 

Liscop

Tesoura para Tosa

Jogo de pente 
LCA56 254 
para Ovinos

Tosquiadeira 
de rabo

Tesoura para Tosa - 
Detech

Pente Fixo Ovinos 
Maxishear F7

Tosquiadeira Small-
clip 220V

Tesoura para  
Tosquia 

13 Polegadas

- Altura ideal para o ma-
nejo do animal. 
- Indispensável para a 
tosquia. 
-Facilita casqueamento.

- 1 pente clipado - ajus-
tável em 4 comprimen-
tos de corte  diferentes 
( 3-6 mm ) 
- 1 escova, 1 óleo Aescu-
lap, manual.

- Cortante para Tosquia-
deira para ovinos 430w;
- Liscop;
- 4 dentes.

- Jogo de pente para lã - 
Ovinos;
- Pente fixo de 13 dentes;
- Acompanha cortante 
de 4 dentes.

- Pente Beyuan;
- 3 polegadas;
- 13 dentes;
- Curvo, para máquinas 
de tosquiar Ovinos.

- Pente fixo para tos-
quiadeira. 
- Não acompanha o 
cortante. 
- 13 dentes. 

- Apara caudas em me-
nos de 15 segundos;
- A cauda fica aparada 
por 1 ano;

- 430 W de potência;
- Prática e portátil;
- Pesa somente 1,6 Kg;
- Possui proteção tér-
mica.

- Tensão das lâminas fa-
cilmente ajustável.
- Motor resfriado a ar.
- Textura antiderrapante.

- Indicada para tosquiar 
ovelhas, a tesoura é em 
aço carbono especial 
estampado e Têmpera 
na lâmina.

- Tesoura para tosa de ovinos importada.
- Comprimento: 31cm

- Largura: 6,5cm
- Lâmina: 4,5cm

14-012

04-GT421

30-2042 15-020801030-3079 30-4983

04-18250 10-0350102 30-11488

30-149255-di-v-0051-2P 04-188

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/cardeadeira-para-ovinos-14-012-114
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tosquiadeira-a-bateria-clipper-isis
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/cortante-4-pontas-para-ovinos-30-2042-899
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-pente-lca5-13-4-para-ovinos-15-0208010-449
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/pente-beyuan-13-dentes-curvo-30-3079-1201
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/pente-ovinos-maxishear-f7-30-4983-1244
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tosquiadeira-de-rabo-04-18250-1183
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tosquiadeira-para-ovinos-430w-liscop-10-0350102-463
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tosquiadeira-smallclip-220v-30-11488-1153
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/30-1492-tesoura-para-tosquia-13-polegadas
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tesoura-para-tosa-55-di-v-0051-2P-detech
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/tesoura-para-tosa-04-188-203
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Tosquia

Jogo de Pente LCA7S 21/19 
para Bovinos e Eqüinos

Jogo de Pente LCA5 13/4 
para Ovinos

Jogo de Pente para Tosquia-
deira 

Power Trim - 3 mm

Jogo de Pente para 
Tosquiadeira Flare

Jogo de Pente para Tosquia-
deira 

Power Trim - 1mm

Carda para lã - 
12.5 x 10cm

Carda para lã - 
25 x 10cm

Jogo de Pente LCA2 
35/24 - Bovinos e Eqüi-

nos

- 35 dentes pentes e 24 dentes 
cortantes;
- Corte: 3mm de altura;
- Excelente para tosquia de eqüi-
nos e úbere.

- Para tosquia de bovinos e eqüi-
nos;
- Para pelo sujo;
- 21 dentes pente e 19 dentes cor-
tante. Corte: 3 mm de altura.

- Jogo de pente para lã - Ovinos;
- Pente fixo de 13 dentes;
- Acompanha cortante de 4 den-
tes.

- Jogo de Pente para Tosquiadeira  Power Trim;
- Duas opções de altura do corte.

- Utilizada para pentear lã;
- Valor unitário;
- O processo de cardação (ou cardagem) é realizado após a limpeza 
manual e lavagem da lã bruta.
- A cardação permite que se forme uma fita homogênea própria.

- Jogo de pente para tosquiadeira 
Liveryman Flare;
- Altura do corte: 1mm

15-0203010 15-0202010 15-0208010

15-0200002

30-478

15-0200001

30-477

15-0631000

Clique no ícone 
abaixo e retorne 
ao carrinho em 

nosso site.

https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-pente-lca2-35-24-para-bovinos-e-equeinos-15-0203010-197
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-pente-lca7s-21-19-para-bovinos-e-equeinos-15-0202010-201
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-pente-lca5-13-4-para-ovinos-15-0208010-449
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-pente-para-tosquiadeira-power-trim-1mm-15-0200002-519
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/carda-para-la-12-5-x-10cm-30-478-778
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-pente-para-tosquiadeira-power-trim-3mm-15-0200001-520
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/carda-para-la-25-x-10cm-30-477-1097
https://www.itcdobrasil.com.br/produtos/jogo-de-pente-para-tosquiadeira-flare-15-0631000-770
https://www.itcdobrasil.com.br/carrinho/



