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Somos uma empresa de construção 
civil e de fornecimento de equipamentos 
agrícolas sediada no grande Porto, com 
uma sólida implantação no mercado, 
alicerçada em 20 anos de experiência 
e dedicação. Desde 1993, que temos 
vindo a consolidar a nossa presença no 
mercado nacional como especialistas na 
execução de estruturas e revestimentos 
metálicos para os mais variados fins 
na área da construção civil, a par da 
fabricação e fornecimento dos mais 
recentes e inovadores produtos e 
equipamentos agrícolas.

Contamos actualmente com uma 
carteira superior a um milhar de clientes 
em todo o território nacional, incluindo 
os arquipélagos dos Açores e Madeira, 
e uma rede de mais de uma centena 

APreSentAção

de fornecedores de matéria-prima 
credenciados no mercado interno e 
externo. estamos em expansão no 
mercado internacional, com presença 
na América Central, Angola, Guiné, 
Moçambique e Brasil.

A Socidias actua em duas linhas de 
negócio independentes, mas que se 
completam de forma a promover um 
crescimento sustentável e equilibrado 
da empresa. A personalização do cliente, 
o rigor utilizado, uma equipa técnica 
altamente qualificada, os recursos que 
aliam a melhor opção em qualidade, 
funcionalidade e preço e o consequente 
empenho em todos os serviços realizados 
concedem ao nosso nome o sinónimo 
de confiança.
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Box para Vitelos
refª eA550
Box construída em fiBra de vidro de cor clara. 

Graças à sua espessura e opacidade não deixa penetrar os raios solares, 
protegendo o animal do calor. o curral metálico pode ser levantado de 
maneira a facilitar a limpeza.

Conforto AniMAl
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Camas e ColChões

refª MA470
colcHÃo em rolo euroconfort

Características:
» Grande suavidade
» resistência
» limpeza – lavagem em alta pressão
» Permite desinfecção
» Poupança em mão de obra

os colchões permitem um maior descanso dos animais, higiene e comprovado 
incremento na produção de leite.

refª MA471
novo WinGflex da 
KraiBurG 

Características:
» Superfície elástica, cómoda e que 
respeita a pele
» ligeiro pendente integrado na parte 
posterior que ajuda a que a superfície 
permaneça seca 
» inovador perfil de botões que faz 
com que a cama se torne ainda mais 
macia e se adapte perfeitamente ao 
corpo do animal.
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A segurança do animal na hora da alimentação é extremamente importante. Dispomos 
de diferentes modelos que asseguram o correcto posicionamento da cabeça na 
cornadiz, quer para gado adulto quer para novilhas.

refª eA352
cornadiz

vantagens do novo Modelo Cornadiz Securit – Anti-enforcamento:
» total segurança de captura do animal mediante o sistema de orelhas;
» total liberdade do animal na posição livre;
» haste de contrapeso com três propósitos: garante a posição de abertura permanente, 
impede o engate da coleira do animal e cobre os buracos para que o animal nunca possa 
ficar com a cabeça numa postura incorreta;
» Casquilho incorporado no ponto de viragem de modo a evitar desgaste;
» Cabeça redonda no ponto de viragem do parafuso para evitar ferir o pescoço do animal;
» Pino de travamento em poliamida de alta resistência, para evitar o embate do ferro no ferro 
do braço oscilante em qualquer posição;
» Possibilidade de imobilização de um animal através do pino de travamento;
» Posicionamento fácil e seguro da barra de captura.

dispomos de outros modelos.

Cornadiz
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Conforto AniMAl

CuBíCulos
Modelos de qualidade estudados para proporcionar segurança e conforto ao animal, 
reduzindo os riscos de acidentes e lesões, rentabilizando a exploração agrícola.

dispomos de uma vasta Gama de modelos.

refª MA300
cuBículos california

refª MA325
cuBículos texas-flex
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refª MA484
novo modelo royal de Boer e-BrusH

refª MA480
escova pendular curta

esCoVas eléCtriCas
refª MA483
escova royal de Boer m-BrusH fixa

As excelentes características desta escova brindam aos animais 
com um bem-estar óptimo. A escova gira com força apoiando o 
seu próprio peso sobre as costas e os flancos do animal. Por sua 
vez, a vaca pode empurra-la, fazendo contrapressão para coçar-
se melhor.
o M-Brush é ideal para partes do corpo de difícil acesso como 
a cabeça, costas ou base da cauda. o corpo limpo oferece uma 
maior superfície para remover (dissipar) o calor e melhora a 
circulação sanguínea.

tamBém dispomos dos seGuintes modelos:

vantagens do produto royal De Boer:
» Design oblíquo com arranque e detecção rápidos;
» engrenagens resistentes, comprovadas há vários anos;
» Piaçá duradouro, com dupla função de conforto;
» A forma da escova com piaçás longos e curtos alcança melhor 
efeito para cada animal;
» Cada vez que a escova arranca, inicia na rotação oposta à da 
última vez, a fim de prolongar a vida da piaçá.

Características técnicas royal De Boer:
» Diâmetro do eixo: Ø 76 mm, com rutura 
para proteger a vaca e a escova;
» Motor de corrente alterna, 1 fase, 0,37 
kW, 1400/min, 230 v, 50 hz;
» Motor: clase de protección iP55;
» ventilador para resfriar o motor e 
engrenagem;
» voltas da escova: 35/min;
» Piaçá em nylon de diferente tamanho: 
Ø 400 y Ø 500.
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Conforto AniMAl

especialmente construído para trânsito de animais, dando ao solo uma característica 
de suavidade e segurança, como se o animal estivesse no seu ambiente natural. 
tem um recorte em Puzzle para se adaptar e encaixar entre si, pode ser utilizado em 
Bovinos, Caprinos, Suínos e Cavalos.
» Promove a saúde do casco, desempenho e longevidade;
» Mantém a forma e posição;
» Permite o trânsito de rodos de limpeza.

refª MA461 
tapete Kura p
especialmente construído para trânsito de animais, dando ao solo uma característica de 
suavidade e segurança, como se o animal estivesse no seu ambiente natural. tem um 
recorte em puzzle para se adaptar e encaixar entre si. Possui uma capa superior de alta 
resistência indicada para cobrir corredores nos quais funcionem rodos de limpeza.

refª MA462
tapete pedicura
novidade
Possui características abrasivas que servem para que os animais possam limar as unhas ao 
caminhar e, assim, evitar o crescimento irregular das mesmas.

refª MA463
tapete Kura s
novidade
Concebido para solos com vigas de cimento com fabricação personalizada para cada 
geometria de vigas.

refª MA46
 tapete Kura f
especialmente construído para trânsito de animais, dando ao solo uma característica de 
suavidade e segurança, como se o animal estivesse no seu ambiente natural. tem um 
recorte em puzzle para se adaptar e encaixar entre si. especialmente utilizado para salas 
de espera e salas de ordenha. Medida standard: 1.70x1.25m

tapetes de BorraCha
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ventiladores em aço Galvanizado
com protecçÃo em GrelHa.
opçÃo de termóstato.

refª MA560
» ventilador de 16.000m3/hora
» Diâmetro 800mm, 570 rPM
» Motor 0,50 Cv – 2800 rPM – 230/400v
   72dB – 42 KG

refª MA561
» ventilador de 25.000m3/hora
» Diâmetro 1000mm, 398 rPM
» Motor 0,50 Cv – 1400 rPM – 230/400v 
   70dB - 57 KG

refª MA562 
» ventilador DeBoer 44.000m3/hora
» 1.40x1.40mts - Motor de 1,1 KW

Ventiladores
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Conforto AniMAl

refª MA485
viteleiros com estrado

estrado em perfil antiderrapante que 
oferece maior segurança e conforto 
ao animal.

refª MA490
viteleiro económico

viteleiro sem estrado, com forma 
ergonómica e económica.

Viteleiros
viteleiro individual para evitar o contagio entre os animais, de fácil manutenção e 
limpeza. De fabrico próprio, galvanizado por emersão, contempla ainda suportes para 
baldes.” 
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equiPAMento De APoio

A vaca leiteira precisa de 4-5 litros de água 
para produzir 1 litro de leite. Para um consumo 
de água elevado, a água deve estar sempre 
limpa e fresca. Poluição por dejetos e restos 
de alimentação vai afetar o valor do ph e 
do cheiro, pelo qual a água se torna menos 
saborosa. Por isso, é muito importante limpar 
os bebedores regularmente, para isso os 
nossos sistemas são bastante práticos e fáceis 
de limpar.

Características:
» Bebedouro em aço inox com baixa 
capacidade de volume.
» válvula de grande capacidade, que permite 
a existência permanente de água  para os 
animais
» Muito fácil de limpar
» Aço inoxidável
» Comprimento Standard 1,50 metros

modelos disponíveis:

refª MA500
BeBedouros de inox,
sistema reversível

refª MA501
BeBedouros de inox,
sistema de “saída rápida"

BeBedouros
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equiPAMento De APoio

refª MA571
BeBedouros em pvc

Sistema clássico de bebedouro individual, com 
alta qualidade e resistência, possui uma válvula de 
grande caudal

refª MA573 
BeBedouro de Grande capacidade e 
resistência.

Devido à sua profundidade, evita o derrame 
de água. Sistema de válvula de grande caudal, 
indicado para vacas presas.

refª MA572
BeBedouro de inox de nível

Devido ao sistema de nível, a água mantém-se 
sempre no bebedouro. Aconselhado para vitelas e 
Cavalos.

BeBedouros indiViduais
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A Socidias dispõe de uma linha de Agitadores e Bombas Submersíveis eisele.
estes produtos de origem alemã produzidos desde 1982, têm demonstrado o seu 
valor no mundo agrícola e industrial. Com vários modelos e potências, encontre o que 
mais se adapta à sua necessidade.

refª MA558
aGitadores eisele

agitadores
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equiPAMento De APoio

refª MA555
aGi-pompe®
Agitar, cortar e bombear esterco é uma tarefa muito simples 
para a Agi-Pompe®. A forma especial de construção, com o 
agitador, propulsor e hélice, permite um triturado dos restos 
de palha, melhorando assim a capacidade para transportar 
este tipo de esterco. A tubagem pode ser direcionada para 
poder agitar noutras direcções.
 Dados técnicos:
» esterco (consistência máx.: 13 mm)       » Altura de bombeio: até 14 m
» Caudal: 216 m3/h                                         » Potência do motor: 15 - 30 kW

refª MA556
BomBa eléctrica eisele

As bombas eléctricas submersíveis eisele permitem o 
transporte de estrume, mas também podem ser usadas em 
várias aplicações industriais. trata-se de bombas resistentes 
que cumprem com os mais altos padrões de qualidade. Conta 
com um jogo de facas que impedem a obstrução. Protecção 
térmica contra sobrecarga por micro-interruptor integrado.

refª MA557
BomBas específicas para laGoas

Graças à sua particularidade flutuante, eis a solução para 
bombeio de esterco / água da sua exploração ou indústria. 
Com esta bomba não necessita de qualquer tipo de suporte 
para fixação do equipamento”.

BomBa e agitador

BomBas
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refª MA450
cancelas e divisórias

extensíveis para vacas e vitelos com várias medidas 
standard.
Dispomos de fabrico próprio de acordo com as 
dimensões pretendidas pelo cliente.

refª MA530
laGoas em polietileno com muito Baixa 
densidade

Com a lona de muito baixa densidade tem a 
facilidade e possibilidade de criar lagoas em sítios 
de fraco acesso para construção de depósitos em 
chapa

refª MA450 
depósitos em cHapa Galvanizada 

Depósitos em chapa galvanizada, ideais para 
armazenar todo o tipo de líquidos. impermeabilizados 
com lona em polietileno de muito baixa densidade. 
espessura da chapa oscila entre 1,5mm até 4mm, 
dependendo da altura e do diâmetro do depósito.

CanCelas e diVisÓrias

depÓsitos
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equiPAMento De APoio

o alto rendimento transmitido pelos rodos de limpeza está demonstrado pela sua 
eficácia, rapidez, baixo consumo, fácil manuseamento e pouca manutenção.

rentabilize o seu tempo…

refª MA100
cadeado
potência KW - 0,37
tipo de tracçÃo - cadeado caliBrado 13mm

refª MA200
caBo
potência KW - 0,75
tipo de tracçÃo - caBo aço inox 8mm e 10mm

refª MA250
Hidráulico
potência KW - 3
tipo de tracçÃo - calHa em u

rodos de limpeza
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sistemas de ordenHa Gea 
WestfaliasurGe

Desde 2007, que a Socidias detém a representação 
exclusiva na zona norte de Portugal dos sistemas 
de ordenha GeA WestfaliaSurge.
A GeA apresenta soluções em equipamentos que 
apoiam a indústria mundial de lácteos na produção 
de leite de qualidade. Caracteriza-se por permitir 
um alto desempenho em ordenha e refrigeração. 
Desenvolvemos conceitos personalizados para 
cada exploração, permitindo ao produtor adquirir 
um sistema moderno de soluções com a máxima 
performance para alcançar a melhor qualidade de 
leite. 

alto desempenho para 
produtores de leite

refª MA600

salas de ordenha
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equiPAMento De APoio

Princípio de
funcionamento do
separador com 
rolos prensadores

Dispondo de vários modelos de Separadores, destacamos o separador de rolos 
inclinado, com dois rolos que prepara o esterco para ser usado como composto ou 
como cama em cubículos. equipamento robusto e de baixa manutenção.
refª MA559

troncos de limpeza de cascos de fabrico próprio, rentáveis 
e de qualidade. Dispomos dos seguintes sistemas:

refª MA475
tronco limpeza cascos manual

refª MA476
tronco limpeza cascos reBocável

refª MA477
tronco limpeza cascos 
Hidráulico reBocável

separadores de sÓlidos e de líQuidos

tronCos de limpeza
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A Socidias tem vindo a especializar-se na 
reparação e manutenção dos sistemas de 
refrigeração de leite.

tanques refriGeradores de leite Gea 
farm tecHnoloGies
tCool combina um excelente design, alta 
performance das unidades de resfriamento e 
tecnologia superior em higienização. A unidade 
de controlo expert monitoriza factores-chave 
assegurando uma higienização perfeita e 
minimizando os custos de operação.

recuperador de calor Wra
utiliza o calor produzido durante a refrigeração 
dos tanques de leite, que podem aumentar a 
temperatura da água até aos 50 °- 60 °C.
A água quente pode ser utilizada logo após o 
início do arrefecimento do tanque de leite.
» Protegido contra a corrosão por ânodos e 
óptimo isolamento.
» reservatório montado no chão de 200 a1000 
litros
» reservatório montado em parede 100 litros

tanQues de refrigeração
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AliMentAção AniMAl

Somos representantes da invivo nSA Portugal. Desta marca, fornecemos: leites de 
substituição, CMv’s, núcleos, blocos e baldes de lamber.

» leites de suBstituiçÃo
Apresentamos um grande número de soluções para  
vitelos, cabritos e borregos, em sacos de 5Kg e 25 Kg.

» alimentos compostos
   de iniciaçÃo
ração de arranque (pré-starter) de vitelos, borregos e 
cabritos, para complementar com o leite de substituição. 
Apresenta-se em embalagens de 25Kg. 

» cmv’s – corretores
    minerais vitamínicos
São corretores para complementar rações que já possuem 
um premix incorporado.
Podem apresentar-se em granulado, semoulete ou pó, em 
sacos de 25Kg.

» Blocos e Baldes minerais
    e vitamínicos 
forma de suplementar em minerais e vitaminas qualquer 
sistema alimentar. Composições várias em função da 
espécie, fase produtiva e condições alimentares de base. 
Apresentação de blocos de 10Kg e baldes de 20Kg e 25Kg. 

» núcleos
tipo de produtos concebidos para suplementar em 
minerais, vitaminas, gordura e substâncias tampão, com 
fórmulas adaptadas a cada espécie e/ou exploração. 
Apresentam-se em sacos de 25Kg.

» especialidades nutricionais
Produtos orientados para os principais problemas das 
explorações leiteiras: células somáticas, problemas de 
cascos, stress térmico, problemas associados ao parto e 
micotoxinas.

leite de suBstituição
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refª MA610
modelo Horizontal
7m3 até 25m3

vantagens:
» larga vida útil
» Conceito de trabalho simples
» Altura reduzida
» Mínima potência requerida
» Baixo custo de manutenção

refª MA620
modelo vertical de um
“sem-fim” com porta de
descarGa lateral
8m3 até 26m3

vantagens:
» Chassis independente
» Desenho compacto
» fácil manutenção
» Mistura rápida
» Manutenção simples

os unifeed, tanto verticais como horizontais, representam a solução mais económica 
para a mistura e repartição de alimentos numa vacaria.
A quantidade de animais, as características da exploração e a potência do tractor 
(entre outros), são elementos a ter em conta no momento da compra do unifeed.

unifeed
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ref. W7724-1022-500
produtos circosuper afm

ref. W7724-3022-500
produtos circosuper sfm

os produtos CircoSuper AfM e SfM 
representam uma fórmula de limpeza 
perfeita. o detergente líquido é 
desenvolvido especialmente para o 
equipamento de ordenha e tanques 
de frio, atingindo uma limpeza 
profunda. 

vantagens:
» CircoSuper AfM / SfM liberta a
    instalação de ordenha e os tanques 
   de frio das incrustações e protege
   os materiais;
» lavagem confiável, pouca espuma;
» eficiente relação /preço / serviço;
» Desinfecta com confiança 
   a instalação;
» Adequado para águas macias
   e semi-duras;
» Dosificação recomendada:
   40ml / 10 l

quíMiCoS
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refª 7724-5161-000
luxspray 28oc
Produto iodado com 2800 ppm.
usado antes e depois da ordenha.
Aplicação em copa, pulverizado ou espuma. 

dispomos ainda:
refª W7724-5232-000
oxyCidepré - perÓxido
de hidrogeno – espuma

refª W7724-5111-000
dermapré f ÁCido lÁCtiCo – espuma

ref. W7724-5032-000
luxdip 50B
Selador de barreira à base de iodo com 
5000ppm e 6 emolientes. tem uma grande 
ação desinfetante e proporciona um excelente 
cuidado da pele do teto. Produto de baixo 
goteio, pronto a usar.

dispomos ainda:
refª 7724-5022-000
luxdip 25 Selador à base de iodo. Dip

refª 7724-5022-000
salVodip B ácido láctico potenciado. Dip

higiene para antes da ordenha

higiene para depois da ordenha



eStáBuloS

Possuímos uma experiência sólida na construção de estábulos, projectados para manter 
os animais limpos e confortáveis de acordo com as necessidades específicas de cada 
cliente. Aliamos a qualidade ao melhor preço e oferecemos soluções personalizadas.

Socidias Agrícola26
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