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Arames e acessórios
para agropecuária



22

Para agropecuária,
escolha a qualidade
Belgo Bekaert Arames.

0800 727 2000                                                                                   www.belgobekaert.com.br

Quando você pensa em produtos para agropecuária e não quer abrir mão da qualidade, 

a sua opção só pode ser Belgo Bekaert Arames. 

Utilizando nossos produtos você tem garantia de maior durabilidade e alta tecnologia, 

além de contar com os serviços de quem mais entende de arames e acessórios 

para agropecuária.
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Arames lisos
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Z-700®
Cercou, tá cercado.

Comprimento
Carga mínima de ruptura

Zincagem
Diâmetro do fio

1.000 m / 500 m
700 kgf
camada leve
2,40 x 3,00 mm / 15 x 17 (P.G.)

Resistente, forte, maleável e muito durável. 
Este é o arame ideal para sua cerca, seja para
o gado de corte ou leite.

Z-700® tem alta resistência e fácil manuseio. Por isso, é o arame 
mais vendido do Brasil, preferido por todos os criadores de gado.

Especificações
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Use Z-700® na sua cerca
e fique rodeado de
durabilidade e resistência.

• A melhor camada de zinco do mercado: elimina os pontos de fragilidade

   e aumenta a durabilidade do arame.

• O arame preferido do cerqueiro: em função do seu processamento moderno,

   ele não embola e facilita o manuseio, esticamento e acabamentos perfeitos.

• Resistência de 700 kgf de impacto: garante maior elasticidade do arame,

   sem deformações permanentes.

• Toda a gestão Belgo Bekaert Arames é certificada pela ISO-9001, atendendo 

   integralmente à ABNT 5887-2011, assegurando maior confiança e qualidade 

   em todos os nossos produtos. 
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ZZ-700 Bezinal®
Qualidade superior.

Belval Z-600®
Maleabilidade, durabilidade
e praticidade para sua cerca.

Belval Z-600®

Arame indicado para quem busca a máxima 
proteção em regiões de alta corrosão
(regiões litorâneas e alagadiças).

Arame utilizado no Rio Grande do Sul.

Comprimento
Carga mínima de ruptura

Zincagem
Diâmetro do fio

Comprimento
Carga mínima de ruptura

Zincagem
Diâmetro do fio

1.000 m
700 kgf
camada pesada tipo Bezinal®
2,40 x 3,00 mm / 15 x 17 (P.G.)

1.250 m
600 kgf
camada leve
2,20 x 2,70 mm / 14 x 16 (P.G.)

Especificações

Especificações
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Arames farpados
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Motto®
O farpado mais vendido do Brasil.

Com torção dos fios alternada, a cerca fica
mais esticada e você economiza mourões.
Com torção dos fios alternada, a cerca fica
mais esticada e você economiza mourões.

Comprimento
Carga mínima de ruptura

Zincagem
Diâmetro dos fios

Distância entre as farpas
Torção dos fios

500 m / 250 m 
350 kgf
camada pesada
1,60 mm
125 mm
alternada

Especificações
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Use Motto® na sua cerca
e valorize sua propriedade.

• Tripla camada de zinco: dura três vezes mais que os outros arames

   do mercado.

• Torção alternada dos fios: com maior espaço entre os mourões

   e/ou estacas, reduz o custo de materiais e mão de obra.

• Resistência de 350 kgf ao impacto dos animais:

   a maior da categoria dos arames farpados.

• Mais leve: facilidade no transporte e manuseio do rolo.

• Toda a gestão Belgo Bekaert Arames é certificada pela ISO-9001, ISO-14001 e

   OHSAS 18001, atendendo integralmente à ABNT 6317-2012, assegurando 

   maior confiança e qualidade em todos os nossos produtos. 
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Rodeio®

Varjão®
A melhor proteção.

Indicado para cercas em geral nas regiões 
urbanas e rurais pouco agressivas ao arame.

Arame macio, torção contínua com farpas 
entrelaçadas e boa durabilidade.

Comprimento
Carga mínima de ruptura

Zincagem
Diâmetro dos fios

Distância entre as farpas
Torção dos fios

400 m / 250 m 
250 kgf
camada leve
2,00 mm
125 mm
contínua

Especificações

Comprimento
Carga mínima de ruptura

Zincagem
Diâmetro dos fios

Distância entre as farpas
Torção dos fios

500 m / 250 m / 100 m
250 kgf
camada Leve
1,60 mm
125 mm
alternada

Especificações
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Grampos
Grampos galvanizados polidos

para confecção de cercas.

Especificações
Dimensões
B (BWG)      x      A (POL.)

9           x           1
9           x        7/8

12         x        7/8

BWG 09  =  3,75 mm
BWG 12  =  2,76 mm
POL 7/8  =  22,3 mm
POL 1  =  25,4 mm
BWG = Escala Birminghan
Wirve Gauge

Super Varjão®
Super forte e macio.

Forte, macio, torção contínua, boa durabilidade 
e farpas entrelaçadas.

Comprimento
Carga mínima de ruptura

Zincagem
Diâmetro dos fios

Distância entre as farpas
Torção dos fios

400 m / 250 m 
350 kgf
camada leve
2,00 mm
125 mm
contínua

Especificações
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Açofix Motto®
Maior economia para sua cerca.

Mantém a distância entre os fios e você economiza 
mourões com maior espaçamento. Indicado para todas 
as cercas de arame liso e farpado.

Obs.: Vem com 3 pacotes contendo 100 atilhos e 1 torcel em cada.

Comprimento
Zincagem

Diâmetro do fio
Embalagem

1,20 m
camada pesada
3,40 mm
feixe com 100 peças

Especificações

Cordaço®
Força, resistência, durabilidade e praticidade.

Construção e manutenção muito mais fácil, visibilidade e beleza. Reduz a 
quantidade de madeira utilizada em até 60%. Utilizado para construção e 
manutenção de currais de engorda, manejo e confinamento.

Número de fios
Comprimento

Carga mínima de ruptura
Zincagem

Diâmetro da Cordoalha

7
250 m
2.500 kgf
camada pesada
6,40 mm

Especificações
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Arame para cerca elétrica

Eletrix®
Durabilidade e economia.

Alta confiabilidade e durabilidade, com três vezes mais zinco. 
Mais economia, qualidade superior e melhor condutividade elétrica.

Comprimento
Carga mínima de ruptura

Zincagem
Diâmetro dos fios

1.000 m
500 kgf
camada pesada
2,10 mm

Especificações

Eletrix®
Durabilidade e economia.
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Tela campestre

Campestre®
Cerca pronta.

Comprimento do rolo
Espaçamento entre 

os fios horizontais
Espaçamento entre 

os fios verticais
Zincagem

Diâmetro dos fios
Altura do rolo

50 m
6 x 10 / 3 x 20

20 cm

camada pesada
Ext.: 2,50 mm / Int.: 2,10 mm / Vert.: 1,90 mm
1,20 m

Diferentes espaçamentos de fios para a criação de
animais de médio porte com economia e segurança.

Especificações
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Tela hexagonal, econômica, flexível e de
fácil manuseio. Utilizada na criação de animais
domésticos e cercamentos em geral.

Hexanet®
Melhor custo-benefício.

Especificações

Comprimento do rolo
Tipos de telas

Dimensões da malha
Diâmetro do fio (BWG)

Zincagem
Alturas

50 m
Viveiro   Pinteiro   Galinheiro   Mangueirão
   1/2          1                2                   3
    24          22       18, 22 e 23       16 e 18
camada leve
0,80 m / 1,00 m / 1,20 m 
 1,50 m / 1,80 m 
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De alta resistência mecânica, pode ser fornecido 
em spider de 1000 kg para confecção do laço ou 
o laço já pronto, em feixes para aplicação direta no 
enfardamento do algodão.

Algodão
Laço Algodão.

Bitolas

Tolerância

Embalagem arame

Embalagem Belgo Laço

3,30 mm / 3,40 mm / 3,50 mm

3,60 mm / 3,70 mm / 3,80 mm
+ 0,05 mm

rolo de 1000 kg

feixes com 200 unidades

-

Especificações
Arame e Belgo Laço

 / 3,40 mm / 3,50 mm

 / 3,70 mm / 3,80 mm

feixes com 200 unidades

Arame e Belgo Laço

Obs.: Acabamento polido ou galvanizado.
Escolha o corte e dobra com credenciados Belgo Bekaert Arames.
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Rolo de Kilo®
Exija a qualidade Belgo Bekaert Arames.

Arame galvanizado e macio para o uso industrial, 
amarrações, varais, artesanato e diversas utilidades 

domésticas. Vendido em rolos práticos de 1 kg.

Diâmetro do fio

Zincagem
Embalagem

0,89 mm / 1,24 mm / 1,65 mm 
2,10 mm / 2,76 mm
1,90 mm (plastificado)
camada leve
rolos de 1kg

EspecificaçõesEspecificações
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Arame Bezinal®  

Arame Lagosteiro

Ideal para aplicação em curral de peixe e tanque rede.

Para a fabricação de manzuás para pesca de 
lagostas. Arame 1,24 mm com galvanização 
tripla de zinco em rolos de 30 kg.

Arames para aquicultura
Piscicultura
PVC de Alta Aderência

Fabricado com tecnologia exclusiva de 
revestimento em PVC superaderente, 
o que garante altíssima resistência, 
mesmo na utilização em regiões mais 
agressivas ou em aplicações aquáticas. 

Acondicionamento

kg

Rolo de 110 / 600

Bitola

mm      BWG
1,9         18
2,3         16
2,8         14

Comprimento

m/kg*
80
51
33

Resistência

kgf/mm2

40-55

Acondicionamento

kg

Rolo de 50 / 100 / 500

Bitola

mm

1,70 à 2,70 

Resistência

kgf/mm2

40-50

Especificações

Especificações

18
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Arame Bezinal®
para criadeiras

Arame Galvanizado
para tela aviárias

Arames para Fuso Helicoidal

Com uma liga especial de Zinco e Alumínio, o Arame Bezinal® 
para gaiola de poedeiras é muito mais resistente à corrosão. 

Tela ANTIPÁSSARO, blindagem para biossegurança. Atende 
integralmente a IN n° 59 do MAPA e a ABNT 10118.

Aço de alto teor de carbono. Sinônimo de segurança, resistência e durabilidade.

Arames para avicultura

Acondicionamento (kg)

1000

1000

Bitola

7,5 x 4,5

 11,5 x 4,5 

Largura

7,5

11,5

Resistência (kgf/mm2)  

110-130

120-140

Espessura

4,5

4,5

Especificações

Especificações

Especificações

Acondicionamento

kg

Rolo de 50 / 300

Bitola Nominal

mm    BWG    m/kg*
1,24
1,65

Faixa de Resistência

kgf/mm2

40-61
18
16

105,7
59,7

Acondicionamento

kg

Rolo de 100 / 700

Bitola

mm      BWG

Comprimento

m/kg*
37
21
14
9

Resistência

kgf/mm2

50-60

40-55

2,10
2,76
3,40
4,19

14
12
10
8

Aço de alto teor de carbono. Sinônimo de segurança, resistência e durabilidade.

19
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Arame para fruticultura
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Parreiral®
Cordoalha com três fios e zincagem pesada. 

Para cultivo de árvores frutíferas e estaiamentos.

Frutifio®
Qualidade superior.

Ideal para a fruticultura, especialmente parreiras, 
kiwizeiros e maracujazeiros.

Especificações

Ideal para a fruticultura, especialmente parreiras, 

Comprimento

Carga mínima de ruptura

Zincagem

Diâmetro do fio

1.000 m

500 kgf

camada pesada

2,10 mm

Número de fios

Comprimento

Carga mínima de ruptura

Zincagem

Diâmetro da Cordoalha

3

250 m

1.000 kgf

camada pesada

4,00 mm

Especificações
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Fortinet®

Aplicações
• Tela eletrosoldada galvanizada e revestida 
   em PVC. Tecnologia de alta aderência. 
• Elevada resistência à corrosão. 
• Excelente desempenho em
   regiões litorâneas.
• Segurança e beleza. 

• Empreendimentos industriais, 
   comerciais e esportivos;
• Aeroportos e rodoviárias;
• Residências, condomínios, casas de 
   campo e chácaras;
• Clubes, parques, playgrounds e áreas de lazer;
• Lotes urbanos e regiões litorâneas.

Benefícios

Especificações
MODELOS

Medium
Special
Family

MALHA (cm)

5 x 5
5 x 10
5 x 10

DIÂMETRO FIOS (mm) 

2,95
2,95
2,50

ALTURAS (m)

 2,01
1,52 - 2,03

1,02 - 1,52 - 1,83 - 2,03
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Practica®

Aplicações
• Tela eletrosoldada com 
   galvanização pesada.
• Segurança com economia. 
• Facilidade de instalação.
• Tripla camada de zinco.

• Obras industriais e comerciais;
• Lotes urbanos;
• Casas de campo e chácaras. 

Benefícios

Especificações
COMPRIMENTO DO ROLO (m) 
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MALHA (cm)

5 x 15

5 x 10

DIÂMETRO FIOS (mm) 

2,40
2,76
2,00
2,76
2,76

ALTURAS (m)

 1,02 - 1,27 - 1,57 - 1,83 - 2,03
1,57 - 2,03

1,52
2,03
2,035 x 5
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0800 727 2000
www.belgobekaert.com.br
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