
Catálogo de Produtos - Carrinhos de Transporte



CARRINHOS DE 
TRANSPORTE

Carrinho de Transporte
para Mini-Isoladores

Os carrinhos de transporte para Mini-isoladores 
foram projetados para otimizar o processo 
logístico dos biotérios, facilitando o transporte 
dos mini-isoladores no dia a dia.

-  Os carrinhos de transporte Alesco aumentam  
a quantidade de material transportado em uma 
única vez;   

-  Equipamento ideal para auxiliar nas trocas de 
Mini-Isoladores e transporte até as áreas de 
limpeza, autoclavagem e estoque;   

-  Com modelos específicos e compatíveis com 
todas as linhas de mini-Isoladores Alesco;  

   Projetados para serem práticos e resistentes, 
os carrinhos são fáceis de manobrar. Possuem 
4 rodízios de alta durabilidade e travas de 
percurso;

- As alças laterais auxiliam nas manobras e no 
transporte. Equipamento projetado para oferecer 
mais ergonomia ao usuário;    

-  Travas de segurança e proporções que estabilizam 
a carga durante o transporte;  

-  Opção de carrinho de transporte apenas para 
fundos dos mini-Isoladores; 

 Carrinhos personalizados, consulte nossos 
Representantes Comerciais ou entre em contato
como setor de vendas.   

Carrinho de Transporte
para Materiais

Carrinho de Transporte
para Bebedouros

Os carrinhos de transporte para Bebedouros 
foram projetados para otimizar o processo 
logístico dos biotérios, facilitando o transporte 
desse material no dia a dia. Como os 
bebedouros são produtos que são trocados 
constantemente, os carrinhos tornam-se 
essenciais para que a logística de troca, 
limpeza e estoque seja realizada com mais 
eficiência.

Características do 
Equipamento

- Os carrinhos de transporte Alesco
aumentam a  quantidade de material 
transportado em uma única vez;   

- Equipamento ideal para auxiliar nas
trocas de Bebedouros e transporte
até as áreas de limpeza, autoclavagem 
e estoque;   
- Carrinho de transporte tipo gaveta,
necessária a aquisição dos Baskets
(Cestos para acomodação dos 
bebedouros) para o correto transporte;    

  Para que os bebedouros não caiam 
duram o transporte, os Baskets possuem 
um sistema de travamento. Assim o 
transporte é mais eficiente e seguro;

     Projetados para serem práticos e resistentes, 
os carrinhos são fáceis de manobrar. Possuem 
4 rodízios de alta durabilidade e travas de 
percurso;

-   As alças laterais auxiliam nas manobras
e no transporte. Equipamento projetado 
para oferecer mais ergonomia ao usuário;

-   Opção de carrinho de transporte para todas 
as linhas de bebedouros Alesco;  

- Carrinhos personalizados, consulte nossos 
Representantes Comerciais ou entre em contato
com o setor de vendas.   

Os carrinhos de transporte para Materiais 
foram projetados para otimizar o processo 
logístico dos biotérios, facilitando o 
transporte de materiais e insumos no dia a 
dia.

-  Os carrinhos de transporte Alesco aumentam  
a quantidade de material transportado em 
uma única vez;   

-  Equipamento ideal para auxiliar no transporte 
de diversos materiais de uso diário, este 
carrinho é indicado para um uso mais geral;   

-  Carrinho de transporte tipo estante com dois
níveis de prateleiras; 

  Projetados para serem práticos e resistentes, 
os carrinhos são fáceis de manobrar. Possuem 
4 rodízios de alta durabilidade e travas de percurso;

 Projetado nas proporções indicadas e 
com bordas laterais para estabilizar a carga 
durante o transporte;

-  A alça lateral auxilia nas manobras e no 
transporte. Equipamento projetado para 
oferecer mais ergonomia ao usuário;    

  Carrinhos personalizados, consulte nossos 
Representantes Comerciais ou entre em contato
como setor de vendas.   

Baskets 
Devem ser adquiridos à parte e são necessários para acomodar, de 
forma eficiente e segura, os bebedouros nos carrinhos de transporte.

Características do 
Equipamento

Características do 
Equipamento



Especificações Técnicas

Carrinho de Transporte
 para Bebedouros

Carrinho de Transportes para
Bebedouros

Rodízios em Aço Inox
Conferem mais resistência ao carrinho, suportando 
mais peso, dessa forma, os bebedouros podem 
ser transportados com água em seu interior.

Barras laterais que auxiliam a movimentação
e o controle do carrinho.

Otimização dos 
espaços físicos e 
dos processos.

Peças de reposição a
pronta entrega e de 

fácil substituição.

Materiais de alta 
qualidade e 
durabilidade.

A L E S C O

Equipamento 
Ergométrico.

Baskets Alesco

Basket para bebedouros 
de 400 ml

Basket para bebedouros 
de 700 ml

Basket fabricado em aramado de aço inoxidável;
Capacidade: 18 bebedouros Alesco;
Contém tampa com fecho de rápida abertura, que ao 
ser fechado, possibilita a movimentação em ambos 
os sentidos, sem que os bebedouros caiam; 

Permite empilhamento e possui alça para manejo;
Adapta-se nos trilhos da Lavadora de Bebedouros Alesco 
para lavagem;

Permite empilhamento nos carrinhos de transporte para 
Baskets  Alesco, facilitando o transporte no dia a dia;
São vendidos separadamente dos carrinhos de transporte.

O carrinho de transporte de bebedouros facilita a dinâmica 
do biotério no seu dia a dia. Sua estrutura é fabricada em 
aço inoxidável, garantindo durabilidade e resistência a 
impactos. Equipamento de fácil manuseio e operação.
Possui capacidade para transportar 36 Baskets que 
acondicionam 18 bebedouros de 400ml ou 30 Baskets 
que acondicionam 18 bebedouros de 700ml. Sendo 
assim o carrinho de transporte tem capacidade para 
transportar 648 bebedouros Alesco de 400ml ou 540 
bebedouros Alesco de 700ml.

- Unidade de transporte confeccionada em aço Inoxidável,
com barras de proteção e suporte dos Baskets, evitando
assim a movimentação dos mesmos durante o transporte;  
- Alças e barras laterais móveis também confeccionadas
em aço Inoxidável, que facilitam a movimentação e controle
do equipamento. Podendo ser retiradas para facilitar a
remoção ou introdução dos Baskets;   
- Equipamento ergométrico;
- Possui quatro rodízios giratórios sendo dois com travas,
montados em estrutura e bandeja interna de aço inoxidável,
garantindo ao equipamento uma elevada durabilidade.  

Possui capacidade para 36 Baskets de 400ml ou 30 
Baskets de 700ml (Baskets e bebedouros não estão 
inclusos). 

Equipamento de Fácil 
Manuseio e Operação.

Produto Comprimento Largura Altura Peso

Carrinho de Transporte
para Bebedouros 1980mm 600mm 1600mm 52 Kg

Kg



Especificações técnicas

Carrinho de Transporte
 para Mini-Isoladores

Otimização dos 
espaços físicos e 
dos processos.

Peças de reposição a
pronta entrega e de 

fácil substituição.

Materiais de alta 
qualidade e 
durabilidade.

A L E S C O

Equipamento 
Ergométrico.

O Carrinho de Transporte para Mini-isoladores transporta todos 
os modelos de mini-isoladores do portfólio da Alesco. O Carrinho 
é um produto pensado para facilitar o dia a dia logístico dos 
biotérios. Sua estrutura fabricada em aço Inox confere mais 
durabilidade e resistência. Além de ser um produto de fácil 
manuseio e operação.

Equipamento de Fácil 
Manuseio e Operação.

Produto Comprimento Largura Altura Peso

Carrinho de Transporte
MIs Camundongo 1220mm 510mm 1770mm

Kg

Carrinho de Transporte
MIs Camundongo (Duplo) 1220mm 650mm 1770mm

Carrinho de Transporte
MIs Médio 1164mm 385mm 1330mm

Capac.

50 Kg

55 Kg

52 Kg

35 MIs

70 MIs

20 MIs

Carrinho de Transporte
MIs Rato 1125mm 500mm 1680mm 55 Kg 15 MIs

Carrinho de Transporte
MIs PLUS/DOMI/ALN 1340mm 585mm 1700mm 28 Kg 30 MIs

Carrinho de Transporte
Fundos Camundongo 1570mm 500mm 1380mm 30 Kg 96 

Fundos

Carrinho de Transporte
Fundos e Tampas Cam. 1120mm 590mm 1820mm 50 Kg 160 Fundos

200 Tampas

Carrinho de Transporte
Fundos e Tampas Rato 1320mm 550mm 1820mm 50 Kg 32 Fundos

45 Tampas

Rodízios em Aço Inox
Conferem mais resistência ao carrinho, suportando 
mais peso, dessa forma, os Mini-isoladores podem 
ser transportados com animais em seu interior.

Barras laterais que auxiliam a movimentação
e o controle do carrinho.

Carrinho de Transporte para Fundos de 
Mini-isoladores modelo VentiLife para 
Camundongos.

Carrinho de Transporte para Fundos de 
Mini-isoladores modelo VentiLife Plus para 
Camundongos.

Carrinho de Transporte DUPLO
 para MIs de Camundongo

- Equipamento confeccionado em aço Inox. Garantindo mais
durabilidade e resistência ao produto;

- Produto com barras deslizantes para facilitar o manuseio
dos Mini-isoladores e evitar também a movimentação dos
mesmos durante o transporte;  

- Travas de segurança para evitar quedas;
- Barras laterais para auxiliar nas manobras e na movimentação 
do equipamento; 

- Equipamento ergométrico;
- Quatro rodízios, sendo dois com travas;
- Diferentes modelos com capacidades e características
específicas;  

  Opções de Carrinhos específicos para transporte de Fundos 
e Tampas de Mini-isoladores;

- Para outros modelos, consulte nossa equipe de Representantes 
ou entre em contato com o setor de vendas. 
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