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HIDRO ESTEIRA EQUIBOARD EQ-HE-3500-NN

A Hidroesteira EQUIBOARD
é um equipamento que além
de promover fortalecimento
da musculatura, irá
desenvolver a flexibilidade e
elasticidade durantes os
treinamentos. As unidades de
Hidroesteira podem alterar a
profundidade da água entre
cada paciente, permitindo
protocolos de reabilitação 

direcionados, importante para abordar diferentes estágios de
lesões musculoesqueléticas por aumentar a mobilidade
articular, melhorar o controle postural, promover resistência e
ativação muscular, além de diminuir a inflamação.

Na hidroesteira o animal estará
parcialmente submerso, mas sempre
com os membros em contato com o
piso, mantendo a postura (sem
movimentos laterais) e trabalhando
os mesmos músculos utilizados
normalmente durante o trabalho
montado, porém reduzindo traumas
e stress.

A HIDROESTEIRA EQUIBOARD modelo EQ-HE-3500-NO
NÍVEL foi desenvolvida para atender a clubes hípicos,

criadores, centros de treinamento e para fisioterapia e
reabilitação possibilitando submeter os cavalos a exercícios
cadenciados, contínuos, programados e na intensidade
desejada, com a força controlada pela altura da água,

excelente troca de calor e baixo impacto.

     

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

PLATAFORMA DE TRABALHO LATERAL

VISOR DE POLICARBONATO LATERAL

MOTOREDUTOR

BOMBAS HIDRÁULICAS

COR DO EQUIPAMENTO

COLETOR DE FEZES

BOMBA DE ENCHIMENTO

BOMBA DE ESVAZIAMENTO

FILTRO

HORIZONTAL

VERTICAL TRADICIONAL

VERTICAL ESPECIAL

COM SISTEMA DE RAMPA

EMBUTIDA NO PISO

VERDE MUNSELL (2.5G ¾)

AZUL

GELO

FRALDA PARA EQUINO

220V monofásico

7,5 CV

10 CV

50 Hz

60 Hz

220V trifásico

380V trifásico

400V trifásico



REQUISITOS MÍNIMOS

AREA NECESSÁRIA: 8x8 m
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V trifásico

Produzido com materiais de alta qualidade e
com ótimo acabamento, o novo modelo foi
reestruturado trazendo inovações como: Maior
eficiência e melhor aproveitamento das
dimensões, reduzindo comprimento largura e
volume d’água. Entre em contato para saber
mais sobre a Hidroesteira EQUIBOARD.

INSTALAÇÃO COM SISTEMA DE RAMPA INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO DA HIDROESTEIRA



RAMPA DE ACESSO 
• 1m de largura
• 0,94m de comprimento
• 0,295m de altura máxima
Se faz necessário na Hidroesteira Equiboard
3500L quando for instalada sobre o chão. 

AMORTECEDORES DE IMPACTO
• Dispensa a chumbagem do
equipamento no piso.
• Possibilita a mudança rápida de lugar.
• Diminui o ruído e absorve a vibração.

MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE
MONOBLOCO
• Potência: 5cv.

• Rotação: 3500 RPM.

• Esvaziamento em 4 minutos.

MOTORREDUTOR TRIFASICO
• Potência 7,5cv/5,5Kw.

• Peso: 46Kg.

• Frequência 60Hz.

• Velocidade: 3 - 15.

PLATAFORMA DE TRABALHO
LATERAL
• 4,10m de comprimento
• 0,61m de largura
• 1,7m de altura total
Ira auxiliar o manejo durante a
utilização da hidroesteira, trazendo ao
operador ergonomia e conforto.

PORTA DE ACESSO
• Portas em Policarbonato com
espessura de 8mm.

• Sistema de vedação simples e fácil para
manutenção.

ESTEIRA 

• Comprimento: 2,742m
• Largura: 0,96m
É um equipamento de mecanoterapia
(esteira) associado a hidroterapia (terapia
aquática), o animal realiza seu
andamento tridimensional, sem
impactos ao realizar o apoio dos dígitos.

VISOR DE POLICARBONATO
LATERAL:
Medidas de cada visor:
• Altura: 0,58m
• Comprimento: 0,97m
• Espessura: 10mm
Sem diminuir resistência esse opcional irá
aumentar o campo de visão durante o
exercício.

DESENHO CONSTRUTIVO



FILTRO DE ÁGUA
Para uma qualidade melhor de água a
hidroesteira EQUIBOARD conta com
um sistema de filtragem incluso.

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO
A hidroesteira Equiboard conta com uma bomba
de enchimento com rotação de 3500 RPM,

conseguindo alcançar o tempo de enchimento
em até 3 minutos.                                      

LED - EQUIPAMENTO EM
FUNCIONAMENTO

CHAVE GERAL

BOTÃO DE EMERGÊNCIA

PAINEL DE VISUALIZAÇÃO

CHAVE - LIGA

CHAVE - ???

CHAVE - ???

????

ACESSO PARA MANUTENÇÃO
• Comp
• Larg
Conta com uma porta de
manutenção, de fácil remoção e com
sistema de ajuste simples.

COLETOR DE FEZES EQUIBOARD
Este dispositivo irá auxiliar a
manutenção da qualidade da água,

evitando que o cavalo defeque no
equipamento durante o
treinamento.

Conta com um painel eletrônico de comando que permite controlar velocidade, enchimento,

esvaziamento de maneira simples e rápida, otimizando o tempo de treinamento

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES



O Tanque Cilíndrico vertical de fundo plano de Polietileno de 5.000
litros.
Material leve, fácil de limpar, fabricado em uma única peça, sem
emendas, atóxico, incorrosível.
Podem ser instalados em qualquer superfície lisa e sua vida útil é
de mais de 20 anos.

2- RESERVATÓRIO DE ÁGUA VERTICAL ESPECIAL 5000L
       

Com fechamento rápido e seguro,

Possui tampa de 1/4 de volta e vedação total, que impede a entrada de sujeira, de insetos e
garante ainda mais a conservação da água.

3 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA VERTICAL TRADICIONAL 5.000L

1 – TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL

• O Tanque Cilíndrico Horizontal de 4000 litros fabricado em polietileno.

• Dispensa os medidores de nível por ser translúcido.

• Material leve, fácil de limpar, fabricado em uma única peça, sem emendas, atóxico.

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA HIDROESTEIRA



QR CODE DE
USABILIDADE

QR CODE DE
INSTALAÇÃO

LAYOUT - MODELO DE INSTALAÇÃO

Para saber mais sobre os produtos expostos nesse Layout, consulte-nos!


