Catálogo
de Produtos

Desde 1981, a Inabor tem suas atividades voltadas a produção
de itens em borracha, silicone e pvc que se destacam pelos
altíssimos níveis de qualidade. Situada na Cidade de Cachoeirinha,
em uma área de 15.000m², a Inabor possui abrangente portfólio
de produtos focados no segmento de ordenha, fornecendo
aos mercados do Brasil e da América Latina as melhores peças
de reposição para máquinas ordenhadeiras. A Inabor utiliza
matérias primas de primeira linha na fabricação de seus produtos
e a qualidade de suas Teteiras e Mangueiras são reconhecidas
internacionalmente.
• Visão _ Ser a Empresa Líder do segmento de peças
de reposição para ordenha no Brasil e ter sua marca
reconhecida na América Latina.
• Missão _ Fornecer artefatos de borracha que satisfaçam
as necessidades dos clientes buscando a melhoria contínua
dos nossos processos e produtos.
• Valores _ Respeito ao Próximo; Honestidade; Ética;
Compromisso Social e Ambiental; Comprometimento
com os Clientes, Colaboradores e Fornecedores.
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE _ Sistema de Gestão
da Qualidade Inabor é certificado conforme normas
ISO9001, e constantemente auditado pela renomada
Bureau Veritas Certification.
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Teteiras de Borracha _

Teteiras de Borracha

As teteiras também são conhecidas como insufladores ou espremedores. A teteira é a única parte
do equipamento de ordenha que está em contato com o animal. Ciente desta responsabilidade,
a Inabor, tem o compromisso de fabrica-las obedecendo aos melhores padrões de qualidade
internacional.
Devido a sua responsabilidade junto a cadeia produtiva do leite, a Inabor orienta seus clientes
a seguirem rigorosamente os prazos de validade de suas teteiras em borracha. A recomendação
de uso é de 2500 ordenhas/6 meses 833 horas.
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Por que trocar suas teteiras?

Teteiras de Borracha

• Massagem uniforme em todos os conjuntos;
• Diminuição do tempo de ordenha;
• Incremento de até 5% na produção por animal;
• Diminuição na quantidade de quedas de conjuntos;
• Redução na contagem bacteriana do leite;
• As teteiras em borracha possuem material mais resistente.
O que esperar de teteiras novas?
• Menor tempo de exposição dos tetos ao vácuo nas teteiras;
• Maior conforto do animal durante a ordenha;
• Melhoria no processo de higienização;
• Diminuição de até 15% do tempo de ordenha;
• Melhoria na qualidade do leite.
Como melhor utilizar minhas teteiras?
• Regulando pulsador e ordenhadeira conforme instrução do fabricante;
• Utilizar dosagem recomendada pelo fabricante;
• Produtos a base de Acido Fórmico e Nitrico diminuem a vida útil das borrachas.
Como saber se minhas teteiras estão na hora de trocar?
• Verifique conforme quadro anterior;
• Conjuntos caem frequentemente;
• Avaliando visualmente o desgaste;
• Animais mais inquietos, sem mudança aparente na rotina.
Mal uso de teteiras:
• Lavar sem produtos adequados ou não seguir as instruções de uso dos fabricantes destes produtos;
• Imperícia do ordenhador;
• Modelo inadequado para seus conjuntos e/ou rebanho;
• É imprescindível que sejam trocadas todas as teteiras do conjunto;
• Ozônio, calor e luz causam desgaste lento porém diário de suas teteiras.

6 meses / 2500 ordenhas

Troca das teteiras, peças de borracha em contato
. leite.
com leite e mangueiras do

12 meses / 5000 ordenhas

Revisão e troca das mangueiras e peças em contato
com o vácuo.
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291
Ø20
Ø9,5

Teteiras de Borracha

4100

Ø24

2 ANEIS 9,5MM
------------

Adaptavel _ DELAVAL

296
Ø20
Ø10

4173

Ø24

2 ANEIS ESPECIAL 10MM
---------Adaptavel _ DELAVAL

296
Ø20
Ø8

4171

Ø23,7

2 ANEIS ESPECIAL 8MM
-----------Adaptavel _ DELAVAL

295
Ø20
Ø8

4325

Ø23

2 ANEIS 8MM PREMIUM
-----------Adaptavel _ DELAVAL/SUL.

292,5
Ø19
Ø8

4169

Ø24

2 ANEIS 8MM
------------

Adaptavel _ DELAVAL/SUL.
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291
Ø20
Ø10

Teteiras de Borracha

4111

Ø24

2 ANEIS 10MM
------------

Adaptavel _ DELAVAL/IMPL.
296
Ø20

Ø10

4193

Ø18

2 ANEIS JERSEY 10MM
-----------Adaptavel _ DELAVAL

296
Ø20
Ø8

4191

Ø18

2 ANEIS JERSEY 8MM
-----------Adaptavel _ DELAVAL

290
Ø23
Ø9,5

4104

Ø23

1 ANEL 9,5MM
------------

Adaptavel _ DELAVAL

296
Ø23
Ø10

4174

Ø23,7

1 ANEL ESPECIAL 10MM
------------

Adaptavel _ DELAVAL
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296
Ø23
Ø8

Teteiras de Borracha

4172

Ø23,7

1 ANEL ESPECIAL 8MM
-----------Adaptavel _ DELAVAL

295
Ø23
Ø8

4326

Ø23

1 ANEL 8MM PREMIUM
-----------Adaptavel _ DELAVAL/SUL.

290
Ø23
Ø8

4168

Ø24

1 ANEL 8MM
------------

Adaptavel _ DELAVAL/SUL.

295
Ø23
Ø10

4107

Ø24

1 ANEL 10MM
------------

Adaptavel _ DELAVAL/INT/FOC

296
Ø23
Ø10

4192

1 ANEL JERSEY 10MM
------------

Ø18

Adaptavel _ DELAVAL

Catálogo Inabor Teteiras de Borracha

9

299
Ø22

f.14 e.18

Teteiras de Borracha

4119

Ø24

HARMO TF350
Adaptavel _DELAVAL
307
Ø30

Ø8

4114

Ø23

WF LG 8MM
Adaptavel _GEA
338
Ø28,5

Ø10

4212

Ø23,5

WF LG 10MM

Ø23

Adaptavel _GEA
306
Ø23
Ø9,5

4300

Ø23,5

WF FAST FLOW
Adaptavel _GEA - 10067

288
Ø23
Ø10

4312

WF SURGE

Ø22,5

Adaptavel _GEA - 7750-0010-023
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255
Ø18

Ø20,5

4327

WF SURGE
Adaptavel _GEA 7750-0010-100
250
Ø24

Teteiras de Borracha

Ø8

Ø10
Ø21

4328

WF SURGE
Adaptavel _GEA 7750-0010-048
173
Ø28,5

Ø17,5
Ø23

4127

WF CURTA
Adaptavel _GEA
175
Ø31

Ø17

4247

Ø18

WF CURTA JERSEY
Adaptavel _GEA
178
Ø28
Ø22

Ø17

4136

WF CURTA MAIOR
Adaptavel _GEA
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180
Ø27
Ø17

Teteiras de Borracha

4301

Ø20

WF CURTA MAIOR B.20MM
Adaptavel _ GEA

160
Ø28,5
Ø24
Ø24

4123

MANUS
Adaptavel INCOMAGRI/SUL.

295
Ø23
Ø9,5

4131

Ø24

IC
Adaptavel - INCOMAGRI

295
Ø24
Ø12,5

4282

Ø24

ALTA VAZAO 16MM
Adaptavel _ SUL.

295
Ø24
Ø12,5

4283

ALTA VAZAO 16MM B.20MM

Ø20

Adaptavel _ SUL.
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311

4365

Ø23

FLAC 231
Adaptavel _FLACO/EURO
311
Ø22

Ø10

4355

Teteiras de Borracha

Ø22

Ø12

Ø22

FLAC 233
Adaptavel _FLACO/EUROLEVE

290
Ø21
Ø10
Ø22

4279

OMG/KEP
Adaptavel _OMEGA/KEPLER

304
Ø30
Ø126

4354

Ø24

RODG
Adaptavel _RODEG MILLENIUM

296
Ø20
Ø12

4144

Ø2355

DC/BM
Adaptavel _BOUMATIC DK1X
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A Teteira Inabor Plus foi projetada para acompanhar o desenvolvimento genético do rebanho bovino
brasileiro. Empregando uma nova tecnologia que mantém o formato redondo, obtivemos os melhores
resultados em selagem do corpo do teto. A nova geração Inabor Plus aplica melhorias em seu design
que visam otimizar a performance da teteira, tornando-a mais estável, com menos chiados e fluxo
de saída do leite desobstruído. A fórmula de composição da borracha é suave e elástica, sem perder
resistência ao desgaste e garantindo uma ordenha harmônica e eﬁciente.

Teteiras de Borracha

Teteira Inabor Plus 1 e 2 anéis_

4334 Teteira Inabor Plus 1 anel
297,3
Ø23,3
Ø9,5
Ø22,5

• Anel do teto e corpo harmônico que auxilia a ordenha de animais de alta.
• Cabeça redonda facilita o acoplamento no úbere, formando um selo melhor e evitando entradas de ar.
Diminui as quedas de conjunto e fluxo cruzado de leite.
• Corpo redondo forma selo ao redor do teto, não deixando grandes quantidades de ar ao redor do teto.
• Anel compatível com as Teteiras 1 Anel da outra geração.
• Quebra vácuo para auxiliar a retirada e colocação da teteira.

4335 Teteira Inabor Plus 2 anéis
296,8
Ø20,3
Ø9,5
Ø22,5

• Anel do teto e corpo harmônico que auxilia a ordenha de animais de alta.
• Cabeça Redonda facilita o acoplamento no úbere formando um selo melhor e evitando entradas de ar.
Diminui as quedas de conjunto e fluxo cruzado de leite.
• Corpo redondo forma selo ao redor do teto, não deixando grandes quantidades de ar ao redor do teto.
• Anel compatível com as Teteiras 2 Anéis da outra geração.
• Quebra vácuo para auxiliar a retirada e colocação da teteira.
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Teteiras de
Silicone

Teteiras de Silicone _
A Inabor também é fabricante de teteiras em silicone, que é um material mais durável e que produz
uma massagem mais suave em relação as teteiras de borracha. A Inabor tem o compromisso
de fabricar todos seus produtos levando em conta os melhores padrões de qualidade internacional
e utilizando sempre matérias primas da melhor qualidade.

Teteiras de Silicone

Devido a sua responsabilidade junto a cadeia produtiva do leite, a Inabor orienta seus clientes
a seguirem rigorosamente os prazos de validade de suas teteiras em silicone. A recomendação
de uso é de 5000 ordenhas/ 12 meses ou 1500 horas.
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Vantagens das teteiras em Silicone:
• Maior resistência a produtos clorados
• Possuem uma curva de ordenha mais regular
• Não é afetado pela gordura do leite e/ou do animal
• Massagem mais suave
• Maior durabilidade
Desvantagens:
• Contra indicado a ordenhadores sem experiência
• Custo de investimento inicial mais alto
• Dificuldade de visualização de desgaste
• Produto mais sensível a quedas e pontos de tensão
• Ordenhadores experientes
• Propriedades tecnificadas
• Indicado para ordenha de vacas de 1º cria ou lactação (primíparas)
Obs: Na maioria das vezes em que forem substituídas teteiras de borracha por silicone ocorrerá uma queda
na produção de leite no rebanho e um aumento no tempo médio de ordenha, isto ocorre devido a massagem
mais sensível.

12 meses / 5000 ordenhas

Troca de teteiras de silicone.
.

12 meses / 10000 ordenhas

Troca de mangueiras de leite em silicone, troca das
mangueiras e peças em contato com o vácuo.

Teteiras de Silicone

Perfil do produtor indicado a usar teteiras de silicone:

.
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296
Ø20
Ø8
Ø23,7

5067

2 ANEIS ESPECIAL 8MM
Adaptavel _ DELAVAL/SUL
291
Ø20

5072

Teteiras de Silicone

Ø10

Ø24

2 ANEIS 10MM
Adaptavel _ DELAVAL/IMP
296
Ø23
Ø8

5066

Ø23,7

1 ANEL ESPECIAL 8MM
Adaptavel _ DELAVAL/SUL

295
Ø23
Ø10

5080

Ø24

1 ANEL 10MM
Adaptavel _ DELAVAL/INT/FOC

293
Ø20
Ø9,5

5076

Ø24

BOS - IRLANDA
Adaptavel _ DELAVAL/BOSIO
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310
Ø25x30
Ø10

5136

Ø22

BOS - ST12
Adaptavel _ DELAVAL/BOSIO
306
Ø25,5

5304

Teteiras de Silicone

f.14 e .18
Ø22

HARMO PLUS
Adaptavel _ DELAVAL
315
Ø25,5

f.14 e .20

5075

Ø22

HARMO PREMIUM
Adaptavel _ DELAVAL

320
Ø26,5
f.13,5 e .18

5074

Ø21

HARMO STD
Adaptavel _ DELAVAL
299
Ø22

f.14 e .18

5156

ø23

HARMO TF350
Adaptavel _ DELAVAL
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Ø23
Ø9,5
Ø23,5

5063

CABRA
Adaptavel _CABRA (JC C/2)

5065

OVELHA
Adaptavel _OVELHA (JC C/2)
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Mangueiras _
A Inabor produz mangueiras em PVC e silicone para sistemas de ordenhaF Nas mangueiras
que entram em contato com o leite o material é Rõõv atóxicoã sendo fornecido laudo de atoxicidadeF
Se tratando de mangueiras de vácuo disponibilizamos as mais variadas cores e medidasF
Quando trocar as mangueiras?
• 6 meses: mangueiras em PVC para leiteF
• Rí meses: mangueira dupla do vácuo e curtas pulsaçãoF
• Rí meses: mangueiras de silicone para o leiteF
Por que trocar as mangueiras?
• Diminuição na proliferação bacteriana
• Facilidade de manuseio
• Melhor qualidade do leite
Procedimentos de higiene:
• Utilizar produtos próprios para higieneã nas especificações dos fabricantes
• Utilizar agua na temperatura adequada para cada produto
• Realizar trocas periódicas de acordo com o material de suas mangueiras

• Resiste a rachaduras e proliferação de bactériasã o que pode impactar na qualidade do leite
• Mais resistente a deterioração provocada pelos componentes do leite e produtos químicos
de limpeza
• Maior resistência a produtos clorados e temperaturas da água
• Flexibilidade e elasticidade permanente
• Resistente a ozônio e raios UFV
• Maior durabilidade

Mangueiras

Vantagens das mangueiras em silicone:

Vantagens das mangueiras em PVC:
• Custo de reposição inicial mais baixo
• Possibilidade de visualização de desgaste maior
• Maior flexibilidade

Catálogo Inabor Mangueiras
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MANGUEIRAS ULTRA

F 7158
7001
7003
7005
7016
7101
7103
7105
7107
7301
7303
7305
7307
7501
7508
7701
7728
7850
7990
7900
7851
7852

DESCRIÇÃO
Mangueira Fina3Simples do Vácuo_Preto Fosco Listra Azul
Mangueira Fina3Simples do Vácuo_Preta
Mangueira Fina3Simples do Vácuo_Azul
Mangueira Fina3Simples do Vácuo_Cristal
Mangueira Fina3Simples do Vácuo_Verde
Mangueira Dupla do Vácuo _Preta
Mangueira Dupla do Vácuo _Azul
Mangueira Dupla do Vácuo _Cristal
Mangueira Dupla do Vácuo _Verde
Mangueira Grossa3Principal do Vácuo_Preta
Mangueira Grossa3Principal do Vácuo_Azul
Mangueira Grossa3Principal do Vácuo_Cristal
Mangueira Grossa3Principal do Vácuo_Verde
Mangueira Leite Cristal _80mm_Parede óçómm
Mangueira Leite Cristal _80mm_Parede ómm
Mangueira Leite Cristal _8óçómm_Parede óçómm
Mangueira Leite Cristal _8óçómm_Parede ómm

Mangueiras

CÓDIGO

Mangueira Leite Cristal _89mm_Parede óçómm
Mangueira Descarga Leite Cristal _8A
Mangueira Descarga Leite Cristal _8â830A
Mangueira Pulsação Simultânea Cristal_9çómm_Parede fçómm
Mangueira Pulsação Simultânea Preta _9çómm_Parede fçómm

MANGUEIRAS ULTRA DUPLA CAMADA
CÓDIGO

F 2842

DESCRIÇÃO
Mangueira Dupla Camada Leite _8óçómm_Parede óçómm

MANGUEIRAS ULTRA EM SILICONE
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

1101751
1101752
1101599
1101600
1101696
1101601

Mangueira Silicone _0X8mm_Para Lubrificador
Mangueira Silicone _8XX80mm_Para Depósito de Óleo
Mangueira Silicone Fina3Simples do Vácuo_Translúcida
Mangueira Silicone Dupla do Vácuo _Translúcida
Mangueira Silicone Grossa3Principal do Vácuo_Translúcida
Mangueira Silicone Leite _8óçómm_Parede óçómm
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Componentes
para Ordenha

Componentes para Ordenha _
A Inabor fabrica peças de reposição para diversas marcas de máquinas ordenhadeirasí
Toda a linha de produtos é submetida a frequentes testes de qualidadeP a fim de garantir
que os mesmos cumprirão sua parte no que se refere à otimização do resultado final
no processo de ordenhaí
Diversas peças como Juntas para ordenha; CurvasP tubos e reduções; Duchas de Lavagem
e Mangueiras curtas de borracha para Leite e Vácuo são produzidas pelo sistema de injeçãoP
o que garante um perfeito acabamentoP excelente aspecto visual e a qualidade sempre
reconhecida e incontestável dos produtos Inaborí
Também fazem parte do nosso portfólio de produtos para ordenha:
• Componentes para Pulsador
• Componentes para Coletor de Leite
• Componentes para Deposito de Vacuo
• Componentes para Lavador
• Tampões Diversos
• FlapsP drenos e esferas
• Anéis Diversos
Por que trocar as peças:
• Para evitar possíveis pontos proliferação bacteriana
• Manter o funcionamento adequado do equipamento
• Melhorar a qualidade do processo de ordenha
Quando trocar:

Obsí Em caso de subida de leite ao sistema de vácuo sugereFse a troca imediata de todas as peças
de borracha do sistemaí
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Componentes de Ordenha

• Peças de borracha em contato diário com leite a cada E meses ou 0122 ordenhas
• Peças em borracha que não entram em contato com o leite: 04 meses ou 52í222 ordenhas
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extrusão de silicone E PVC

EXTRUSÃO
DE SILICONE
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Extrusão de Silicone e PVC _
A linha de extrudados é composta por Cordões F Tubos F Perfis
Características dos extrudados de siliconeá
•Material atóxico0 inodoro e insipido•Resistência à eletricidade•Resistência à produtos químicos•Resistência à altas temperaturas àaté ôvv° Cq•Flexibilidade à baixas temperaturas•Estabilidade térmica•Resistência ao envelhecimento às intempéries e ao Ozônio•Resistência à radiação0 ao inchamento e a diversos tipos de produtos químicos)
Características dos extrudados de PVCá
•Resistência à ação de fungos0 bactérias0 insetos e roedores•Resistência à maioria dos reagentes químicos•Bons isolantes térmicos0 elétricos e acústicos•Impermeáveis à gases e líquidos•Resistência às intempéries àsol0 chuva0 vento e maresiaq•Versáteis e ambientalmente corretos•Recicláveis e reciclados)

extrusão de silicone E PVC

Trabalhamos com novos desenvolvimentos na linha de extrusão de silicone e também
de PVC) Consulte°nos)
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Produzindo com qualidade
e inovando para o futuro.

saiba mais sobre nossa linha completa
de produtos em nosso site:

www.inabor.com.br

