
Qual idade em todos os i tens da estufa

Conheça nossa nova l inha de equipamentos e acessór ios para estufas



Os grampos produzidos pela Betha possuem várias inovações:
- Pinos pré-formatados para posterior conformação (rebitagem);
- Material é galvanizado em moderno sistema de tratamento de 
superfície conferindo maior resistência do metal à ferrugem;
- Capas projetadas para terem maior resistência;
- Pinos e travas são montados no grampo por fixação mecânica 
garantindo ótimo acabamento, resistência e dispensando totalmente 
o uso da solda;
- Modelo exclusivo de maiores dimensões (96,5 x 28,0 cm) 
necessitando de menor número de grampos por estufa;
- Maior durabilidade devido a maior resistência mecânica e química: 
estrutura mais reforçada e galvanização de melhor qualidade.

As partes metálicas são galvanizadas em 
grandes empresas que possuem sistema 
contínuo de tratamento superficial. Estes 
modernos processos diminuem os riscos de 
acidentes e de intoxicação para as pessoas 
envolvidas no trabalho. Além disso, possuem 
políticas de reaproveitamento dos produtos 
químicos usados na galvanização, fazendo com 
que estes não sejam jogados no meio ambiente.



A grampeadeira Betha foi projetada para oferecer eficiência e 
praticidade para o produtor de fumo. Veja algumas características:
- Possui uma estrutura leve que facilita o manuseio e o transporte;
- É produzida com material metálico de excelente qualidade 
adequada para utilização dos grampos Betha;
- Mecanismo otimizado que diminui a possibilidade de avarias.
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A qualidade dos produtos Betha agora está presente em 
todos os itens da construção de uma estufa de fumo.
Além do Kit Recirculador, dos controladores da linha CB, 
dos grampos e da grampeadeira, a empresa coloca a sua 
disposição também conjuntos de estaleiros para estufas 
com grampos, com concepção inovadora, fáceis de montar 
e de utilizar, bem como conjunto de portas, umidificador e 
fornalha de aço inoxidável de grande durabilidade.
Para garantir que sua colheita se transforme em um fumo 
de ótima qualidade e consequentemente de melhor preço, 
adquira um Kit Estufa Betha e tenha maior qualidade e 
rentabilidade para a sua produção.
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Fotos meramente ilustrativas.


