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Gradíl Metálico (GP2800) Líder Balanças 
 

A Líder Balanças apresenta em sua linha de produtos, o Gradil Metálico Bovino GP2800, um conjunto 

mecânico em aço, para ser instalado e utilizado juntamente com as Barras de Pesagem da Líder Balanças. 

Destinado a pesagem de carga viva, possui a vantagem de ser em aço, o que lhe confere maior durabilidade 

e melhor assepsia na lavagem do conjunto, além disto, é construído com uma estrutura moderna, com 

desenho ergonômico, adaptado a bovinos que evita o stress nos animais causados por infraestruturas 

precárias, tornando a realização do manejo de pesagem dos animais bovinos e bubalinos de forma mais 

eficiente e rápida. 

 

O produto é fabricado em aço SAE 1008 e SAE 1012 com chassis e estrutura em perfil 4,75mm e tubos 

reforçados, pintura com camada de fundo e tinta eletrostática, assoalho em chapa de 3,0mm tipo xadrez, com 

lateral salva-vidas, evitando o enroscamento das patas do animal e proporcionando maior segurança aos 

operadores. 

 

O Gradil GP2800 para o conjunto de Pesagem da Líder Balanças, possui ainda a vantagem de ter um baixo 

custo e ser indicado para sistemas de pesagem com montagem das barras inferiores, conectando-se as 

maletas da Líder Balanças, onde seus sinais serão tratados, com inúmeras vantagens de uso, as quais podem 

variar conforme o tipo de maleta escolhido. 

 

Principais benefícios 

� Facilidade de instalação e operação; 

� Desenho ergonômico adaptado a bovinos (evita o stress nos animais); 

� Construção sólida, com tubos galvanizados; 

� Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção; 

� Facilmente montável nas barras de pesagem da Líder Balanças; 

� Portas tipo deslizante com trava automática que fecha facilmente; 

� Assistência técnica em todo o Brasil; 

 

O Gradil Líder Balanças, foi desenvolvido especificamente para utilização agropecuária, incorporando 

mecanismos especiais para absorção dos mais diversos impactos inseridos nesta condição (violência e 

brutalidade de um animal quando enfurecido pelo estresse do manuseio), o sistema de roldanas dos portões 

possui rolamentos blindados, compreendendo um conjunto firme, sólido e robusto, com altíssima resistência 

contra umidade e uma longa vida útil.  
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Especificações Gerais 

Construção Construído em aço carbono SAE 1008 e SAE 1012 ou aço inoxidável* 304, com estrutura em perfil 
de 4,75mm e tubos reforçados, com assoalho em chapa xadrez ou chapa lisa* com 3,0mm de 
espessura. 

Tratamento de superfície Quando em aço carbono, ocorre tratamento por decapagem, neutralização, fosfatização e pintura 
eletrostática, garantindo uma maior durabilidade e resistência as ações do tempo ou diretamente em 
aço inoxidável 304 polido. 

Grau de Proteção IP65 ou IP66* (NBR6146) 
Peso da estrutura 854kg para o modelo com 1200mm de largura (o peso irá variar, conforme o dimensional 

solicitado). 
Dimensões básicas A 1750 x L 1250 x C 3000mm (A 1,75 x L 1,25 x C 3,0m) 

A = Altura, L = Largura e C = Comprimento. 
 
Veja as dimensões detalhadas no fim da descrição técnica, para saber sobre distância entre furos e 
demais detalhes do produto. Outras dimensões* podem ser fornecidas sob consulta. 

Capacidade de carga Até 1000kg (verifique a capacidade de carga máxima de suas barras de pesagem); 
Montagem Sobre as barras de pesagem* da Líder Balanças (que não acompanham o produto) 
Amortecimento Exclusivo sistema de coxim interno das barras de pesagem da Líder Balanças. 
  
  
  
 
Itens Opcionais 

Barras É possível comprar o produto já acompanhando as barras de pesagem (verifique as informações 
detalhadas sobre as características das barras de pesagem); 

Grau de proteção Pode ser fornecido com grau de proteção IP67. 
Capacidade A capacidade poder ser diferenciada caso seja necessário; 
Assoalho da estrutura Quando montado com chapa lisa a mesma é recoberta por manta de borracha a fim de evitar o 

deslizamento de animais; 
Dimensões Dimensões diferentes podem ser elaboradas conforme a necessidade do cliente, por gentileza 

consultar nossa equipe técnica para maiores detalhes. 
  
  
  
 
Dicas de montagem para o sistema de Barras de Pesagem  

� Procure instalar a balança sempre antes da porteira de apartação; 
� Sempre faça uma coluna (sapata) de 10cm a 15cm de concreto, onde serão apoiadas as barras de pesagem (isto ajudará 

na limpeza da parte inferior do sistema de pesagem); 
� Ao concretar o caminho do animal ou do gradil, nunca alise o concreto e se possível deixe sulcos e riscas na transversal, a 

fim de facilitar a passagem dos animais; 
� Monte-o perpendicular à linha sol, isto reduzirá o stress visual do animal durante a passagem dele através do produto; 
� Monte o gradil de forma onde não exista espaços vagos entre ele e a passagem dos animais, visando evitar que o animal 

venha a se machucar; 
� Apesar do produto não receber sinais elétricos e apenas estes aparecerem em partes isoladas das barras de pesagem que 

serão instaladas abaixo do gradil, recomenda-se de qualquer forma o aterramento da estrutura metálica, visando evitar 
acidentes e desconforto aos animais quando os mesmos necessitarem de utilizar a estrutura. Em caso de dúvidas, consulte 
um eletricista e NUNCA conecte o gradil no neutro da rede elétrica. 
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Principais aplicações e observações de uso 

Pesagem O GP2800 foi criado e projetado para utilização com barras de pesagem Líder Balanças destinadas 
a pesagem de animais de grande porte (gado, búfalos, cavalos e similares). Um produto desenvolvido 
para trabalhos onde se exige robustez aliada a precisão, podendo ser fabricado em aço carbono ou 
em aço inoxidável. 

Função de filtro da maleta Com as funções de filtro da maleta LD2000 E/P, é possível medir carga viva, mesmo que ela realize 
movimentos na área de pesagem. Também é possível utilizar a função peso médio (no equipamento 
de medição), onde o valor permanece no display até que o usuário limpe o peso através do teclado 
ou retire-o (Consulte todas as funções das maletas da série LD2000 nos manuais e/ou especificações 
técnicas das mesmas). Utilize a maleta Líder Balanças, com suas respectivas barras de pesagem de 
60,0cm, 90,0cm ou 120,0cm. 

Observações de uso � Para que o produto funcione corretamente, verifique todos os detalhes contidos nestas 
informações técnicas. 

� Nunca use o centro das barras de pesagem para apoiar qualquer carga. Utilize sempre os 
pontos de apoio indicados para isto, localizados em sua extremidade. 

� Não deve haver nada encostado nas barras, gaiola ou tronco de pesagem, para não 
interferir nos valores medidos. 

� Evite submeter as barras de pesagem e seus cabos de interconexão a ambientes 
Excessivamente úmidos ou molhados. 

� Limpe periodicamente o seu produto utilizando um pano seco e macio ou água e sabão 
neutro, recomendamos nunca utilizar abrasivos, produtos corrosivos ou qualquer tipo de 
solvente químico para a limpeza do conjunto, pois isto poderá danificar o seu produto. 

� Não tente ligar o seu produto se observar que os cabos ou plugues estão danificados, 
chame o serviço técnico autorizado. 

� Em caso de dúvidas, sempre consulte a nossa equipe técnica para auxiliá-lo. 
� Caso necessite de algum serviço técnico, o mesmo deve ser realizado apenas por pessoal 

autorizado, treinado e qualificado pela Líder Balanças. 
O produto não pode ser utilizado em ambientes com atmosferas explosivas e/ou inflamáveis e também não deve ser instalado 
em outros ambientes que estejam fora de suas especificações nominais contidas neste folder ou manual do produto. Evite o 
mau uso de seu equipamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantia 

Garantia de 12 meses, conforme termo existente na proposta comercial. 
 

Detalhes técnicos sobre o produto podem ser obtidos diretamente no site da Líder Balanças, em: http://www.liderbalancas.com.br, ou 
através do e-mail: lider@liderbalancas.com.br. 

 
 


