MONTAGEM DA CADEIRA DE RODAS PARA CÃES/ GATOS
PASSO A PASSO
Material usado:











01 barra de cano de 3 metros por 20 mm
02 rodinhas de carrinho de feira
04 curvas (cotovelo)
06 “Ts”
04 tampões
01 tubo de cola para cano de PVC
01 eixo (de carrinho de feira/ carrinho de bebê/ barra de ferro)
Cordinha de varal com aproximadamente 36 centímetros para cada lado
Mangueira de borracha (mesma medida da cordinha de varal) – pode ser encontrada em lojas de peças para ar condicionado (se for
mangueira de gás pode machucar)
Couro, fita de nylon ou tecido para o peitoral

1° PASSO
Para cães de aproximadamente 7 kilos
usamos um cano de 20 mm.
Este é o início da cadeira:
- Cano
- 2 cotovelos para cano
- 6 T’s

Medir a parte traseira do cão de forma “reta” para que a parte traseira
da cadeira não fique grande.
Os canos deverão ser cortados exatamente do mesmo comprimento
para não ficar torta a cadeira.
Esta parte onde está a fita métrica é onde será colocado o eixo para
suportar o peso do cão.

2° PASSO
Colocar mais 2 cotovelos para cano e fechar
a parte traseira. Naquela parte mais curta
embaixo podem ser apoiados os pezinhos.

Colocar uma tampa de cano nas duas pontas – onde será colocado o
eixo.
Esta é a estrutura da cadeira pronta.

3° PASSO
Eixo para a cadeira: fazer com barra de ferro
(o ideal é que ela seja lisa) ou pegar um eixo
de carrinho de feira.

4° PASSO
Eixo encaixado (a tampa do cano deverá ser furada para passar o
eixo)
Furar com uma broca de aço rápido bem fininha (3 mm) na ponta do
ferro para fixar a rodinha.

5°PASSO
Encaixar as rodinhas (são rodas de carrinho
de feira – tem em lojas de 1,99) e colocar uma
trava para a rodinha não sair (pode ser usado
um arame, prego)

A altura da cadeira tem que ficar certa para que não prejudique a
coluna.

6°PASSO
Para o apoio das pernas usar um pedaço de
mangueira de borracha (ou algum material
bem flexível, que não vá machucar a perna).

Para firmar melhor, passar um caninho de plástico por dentro da
mangueira de borracha e um pedaço de corda de varal dentro do
plástico. Furar o cano e amarrar as duas pontas.

7°PASSO
Para prender a cadeira pode ser usado uma
faixa de nylon (tipo de mochila). Prender a fita
no cano (pode furar o cano) e fechar nas
costas do cachorro.

Colocar os tampões na ponta do cano para não machucar o cão.

Pode ser usada a mesma faixa para prender
as duas alças de apoio para as pernas.

Para prender melhor poderá ser usada a guia peitoral, fazendo um
furo na ponta no cano e prendendo com uma fita fina ou a
cordinha de varal (amarra na ponta do cano e prende na guia).
As medidas deverão ser exatas para que não prejudique a coluna
do cachorro. Sempre consultar um veterinário para verificar o
tempo de uso diário da cadeira de rodas.
Qualquer dúvida por favor é só entrar em contato pelo e-mail
d_nramos@hotmail.com ou pelo facebook Dani Navarro

