
Telas

Acessórios e outros arames

Arames Belgo: uma marca da Belgo Bekaert Arames

Belgo 
Hexanet®
Família de tela hexagonal, econômica, 
flexível e de fácil manuseio. Utilizada na 
criação de animais em geral (suínos, aves 
e pássaros) e na construção civil. 

Belgo 
Campestre
Carneiro®
Cerca pronta para 
animais de médio 
porte, como caprinos 
e ovinos. Instalação 
e manutenção mais 
prática. Dura 3 vezes
mais devido à camada 
pesada de zinco.

Belgo 
Javaporco®
Cerca pronta 
desenvolvida para 
a proteção de
lavouras contra os  
ataques de javalis 
e outros animais  
silvestres. Alta resistência 
ao impacto de animais.
Alta durabilidade devido 
à camada pesada de 
Bezinal (liga especial de 
zinco + alumínio).

Belgo 
Bovino®
Cerca pronta 
desenvolvida 
especialmente para 
maior proteção de
gado bovino. 
Instalação e 
manutenção mais 
prática e tem alta 
durabilidade devido 
à camada pesada de 
Bezinal (liga especial 
de zinco + alumínio).

Distanciador/balancim para arame liso ou farpado. 
Mais leve e não pesa na cerca. Vem com 300 atilhos. 
Dura 3 vezes mais devido à camada pesada de zinco. 

Belgo Açofix®
Grampos para cercas de arame farpado e telas rurais.
O grampo galvanizado aumenta a vida útil da cerca.

Grampos Belgo®

Cordoalha de aço para curral,
com camada pesada de zinco,
que dá mais durabilidade. De fácil manutenção
e barata, pois reduz o uso de madeira.
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Belgo 
Cordaço®

Cordoalha para remangas
e áreas de concentração
fora do curral.

Belgo 
Remanga®

Belgo Kilo®
Arame galvanizado e macio para 
o uso em amarrações diversas. 
Vendido em embalagem de  
10 rolos de 1 kg.
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agropecuária
Conheça a linha  
de arames Belgo para a

Baixe agora.



Arames farpados

Motto®
Cercou, tá cercado.

O MAIS
VENDIDO
DO MUNDO

•  Mais resistência ao impacto dos animais.

•  Torção alternada dos fios. 

•  Mais cerca com menos mourões.

 •  Dura 3 vezes mais devido à camada 
pesada de zinco.

Fortte®
Cercou, tá cercado.
•   Nova geração de farpado.

•   Fios com alta resistência ao impacto dos animais.

•   Torção alternada de fácil manuseio.

•    Ótima relação custo-benefício.

Belgo Sittio®
Cercou, tá cercado.
•  Ideal para chácaras e sítios.

•  Fácil instalação.

Maior  
durabilidade

Acesse o vídeo completo
da instalação de cerca
com arame farpado.

Belgo Varjão®
Cercou, tá cercado.
•  Arame grosso e macio. 

•  Fácil manuseio e instalação.

•  Farpas entrelaçadas.

Belgo Rodeio®
Cercou, tá cercado.
•  Ideal para cercas urbanas e rurais.

•  Resistente ao impacto dos animais.

LANÇAMENTO



Arames lisos 

Belgo Z-700®
Cercou, tá cercado.

•  Maior resistência ao impacto de animais.

•  Ideal para gado de corte e de leite.

•  Ideal para terrenos planos ou pouco acidentados.

•  Fácil manuseio e alta durabilidade.

Maior 
resistência 
ao impacto 
de animais.

•   Ideal para regiões alagadiças e litorâneas, de alta 
corrosão.

•  Ideal também para gado de corte, leite e búfalos.

Belgo ZZ-700 Bezinal®
Bom até debaixo d’água.

•  Ideal para terrenos planos e 
rebanhos da região Sul do país.

•  Mais maleável e durável.

Belgo Z-600®

•  Nova geração de arame liso. 

•  Fios com alta resistência ao impacto dos animais.

•  Fácil manuseio. 

•  Ótima relação custo-benefício.

Fortte®

•  Arame para cerca elétrica com excelente condutibilidade.

•  Resistente ao impacto dos animais.

•  Dura 3 vezes mais devido à camada pesada de zinco.

•  Ideal para gado de corte e leite.

Belgo Eletrix®

•  Arame macio e de fácil manuseio.

•   Para cerca elétrica de menor impacto dos animais. 

•   Dura 3 vezes mais devido à camada pesada de zinco.

Belgo Eletrix Light®

Acesse o vídeo completo
da instalação de cerca

com arame liso.


