
Groomers Helper® é um sistema revolucionário 
de fixação e posicionamento seguro de animais 
desenvolvido para ajudar a tornar a tosquia mais 
fácil e mais lucrativa. 

BENEFÍCIOS:
• Reduz o raio de mordedura do cão em 90%.
• Impede o cão de se sentar ou rodar.
• Debata-se menos com o cão, reduzindo assim 

a fadiga da tosquia.
• Impede o arnês de tosquia de fazer pressão na 

traqueia do cão.
• Tosquie mais cães por dia (ver tabela abaixo).
• Um único tosquiador pode cortar as unhas ao 

cão sem ajuda de um assistente.

COMPONENTES:
A Grampo Groomers Helper®

 • Classic (mostrado) ou Essential
B Braço
C Arnês de segurança
D Grampo
 • Disponível em quatro tamanhos
E Mini Braço 3⁄4˝ x 24˝
F Braço de Tosquia em Aço Inoxidável 1˝ x 48˝ x 17˝
G Protetores de espuma
 • 1̋  & 3⁄4˝ incluídos nos Conjuntos Pro e Upgrade. 
 NOTA: O Protetor de Espuma   por baixo do 

cão é enrolado em volta de um segundo Arnês 
de Segurança. Esse arnês pode também ser 
enrolado em volta do cão para uma tosquia 
mais segura.

Para ver vídeos do Groomers 
Helper®, grave o Código QR 
ou vá a www.GroomersHelper.
com/info/informational-video/

Tosquia mais rápida, mais fácil e mais segura.

O GROOMERS HELPER® PAGA-SE A SI PRÓPRIO. . . 
É um investimento que se pagará a si próprio porque o Groomers Helper® 
mantém o cão no lugar e o tosquiador não tem de passar metade do seu tempo 
a reposicioná-lo. Isso permite ao tosquiador fazer melhor trabalho e acabar mais 
depressa. Se consegue terminar cada cão mais depressa, então pode tosquiar 
mais cães.

RENDIMENTO EXTRA POR ANO

 Preço Tosquia de mais  Tosquia de mais  Tosquia de mais 
 /Cão 1 cão/dia. 2 cães/dia. 3 cães/dia.
 $40 $10.400/ano $20.800/ano $31.200/ano
 $45 $11.700/ano $23.400/ano $35.100/ano
 $50 $13.000/ano $26.000/ano $39.000/ano

Mesmo que o tosquiador conseguisse tosquiar apenas mais 1 cão por dia, o 
Groomers Helper® pagar-se-ia a si próprio em apenas alguns dias. O retorno do 
investimento pode ser de milhares de dólares por ano.

STARTER SET

Grampo Padrão 1˝ – Abre a 1.75˝

UPGRADE PRO SET

Este conjunto foi concebido para lhe dar 
controlo completo da cabeça. Deterá os 
mordedores, os que baixam a cabeça e os 
que não param de rodar. O grampo encaixa 
nos braços de tosquia de 1⁄ 2˝ a 11⁄4˝ de pole-
gada. Pode mais tarde comprar o Upgrade 
Set para ter os benefícios totais do Pro Set.
Inclui:
1  Grampo Clássico Groomers Helper®

1  Braço elevado
1  Arnês de segurança
1 Vídeo de Formação
 

GH-ST                                                         $124,95 

O Upgrade, quando adicionado ao Starter 
Set, é igual ao Pro Set. Este permite as fun-
cionalidades não-senta, triplo-laço e amar-
rado. Pode também ser usado como dois 
Starter Sets em duas mesas.
Inclui:
1  Grampo Clássico Groomers Helper®

1  Braço elevado
1  Arnês de segurança
2  Grampos (ver os Grampos abaixo para 
os tamanhos)
2  Mini Braços
1 Vídeo de Formação
 

GH-PRO-UP c/Grampo Padrão                          $199,95 

O Pro Set é o derradeiro sistema de segu-
rança e posicionamento de animais que 
os tosquiadores adoram! Contém todos os 
componentes, tanto do Starter Set, como 
do Upgrade Set.
Inclui:
2  Grampos Clássicos Groomers Helper®

2  Braços elevados
2  Arneses de segurança
2  Grampos (ver Grampos abaixo para os 
tamanhos)
2  Mini Braços
1 Vídeo de Formação

GH-PRO c/Grampo Padrão                                    $324,95  

Arnês de Segurança* 
O Fecho de Encaixe mantém 

o cão seguro, a Fivela de Abertura 
Rápida adiciona segurança e uma anilha em 
D recebe o Groomers Helper®.

GH-LOOP-58 Arnês 5⁄ 8˝                                   $14,95 
GH-LOOP-38 Arnês 3⁄ 8˝                                             $11,95 

Extend-a-Loop*
Um Arnês de Segurança 
com Extensor de Segurança 

tudo-em-um que elimina a 
necessidade de dois componentes separados. 

GH-LA-WL                                                        $19,95 
Kit de Reparação de Braço*
O kit de reparação contém um 
braço elevado de substituição 
para o Groomers Helper® e pode 
ser facilmente trocado com a 

chave de allen fornecida.
 

GH-TRK                                                               $9,95 

Extensor de Arnês*
O Extensor de Arnês liga-se ao 
braço de tosquia e ao Arnês de 
Segurança e permite que o bra-

ço de tosquia seja mantido à altura máxima. 
O Extensor de Arnês é facilmente ajustado  
para se adequar ao tamanho do cão a tos-
quiar. Também inclui um fecho de pânico 
para libertação imediata.
GH-LA                                                               $14,95 

Braços em Aço Inox Groomers Helper® 
Braços de tosquia 100% em aço 
inoxidável proporcionam uma vida 
inteira de utilização. Assegure-se de 
encomendar o grampo correto para o 
fixar à sua mesa.
 

GH-1A (48˝x17˝x1˝)                                              $83,33
34ARM (42˝x17˝x3⁄4˝)                                           $74,95

Suporte de Secador Groomers 
Helper®

Este cómodo suporte de secador 
encaixa-se nas barras laterais do seu 
Groomers Helper® (de um Upgrade ou 
Pro Set). Mantém uma manga ou um 
secador de mão no local, permitindo 

manter ambas as mãos livres. Se não tem 
um Upgrade ou Pro Set, compre o Supor-
te de Secador Completo. Veja a secção de 
grampos para os tamanhos.

GH-DH Apenas Suporte de Secador                 $49,95 

Correia de Pânico 
A correia de pânico fornece uma 
fixação segura ao braço elevado de 

tosquia, mas liberta-se instantaneamente 
para garantir a segurança do cão.
 

GH-PS                                                                  $9,95 

Grampos
Disponíveis em quatro tamanhos. Os 
grampos Padrão de 1˝ (Pad.) e Universal 
de 1˝ (Univ) têm núcleo em aço inox (que 
impede a ferrugem), trancas de fecho que 
seguram o grampo, uma lingueta com mola 
de aço que impede o braço de cair e uma 
cobertura de gel que protege a mesa. O 
Grampo 3⁄4˝ Univ é feito de aço e o 3⁄4˝ Pad. é 
de alumínio moldado. 
 

GH-LSC02 Grampo de Braço Pad. 1˝                    $83,33 
GH-LSC03 Grampo de Braço Univ. 1˝                   $88,33 
GH-SC01   Grampo de Braço Univ. 3⁄4˝                   $39,95 

Grampo Univ. 1˝ – Abre a 3.5˝

Grampo Pad. 3⁄4  ̋ (Moldado) – Abre a 1.25˝

Grampo Univ.  3⁄4˝ – Abre a 3.5˝

Kit de Acessórios
Inclui peças para  upgrade e 
manutenção do Professional 
Set, incluindo Suporte de 
Secador.
GH-AK                                    $99,95

*Todos os Arneses e Braços Elevados disponíveis em Preto, Roxo ou 
Rosa.

Mini Kit de Acessórios
Inclui peças para upgrade e 
manutenção do Professional 
Set ou Starter Set.

 

GH-MAK                                 $49,95



Groomers
Helper®

Groomers
Helper®

ESSENTIAL™ STARTER ESSENTIAL™ UPGRADE ESSENTIAL™ PRO

Este conjunto foi concebido para lhe dar 
controlo completo da cabeça. Deterá os 
mordedores, os que baixam a cabeça e 
os que não param de rodar. Pode depois 
comprar o Essential™ Upgrade para todos os 
benefícios do Essential™ Pro completo.
Inclui:
1  Grampo Essential™

1  Braço elevado Essential™

1  Arnês de segurança
1 Vídeo de Formação
  

E-ST                                                                 $49,95

O Essential™ Upgrade, quando adicionado 
ao Essential™ Starter, é igual ao Essential™ 
Pro. Este permite as funcionalidades não-
senta, triplo-laço e amarrado. Pode também 
ser usado como dois Starter Sets em duas 
mesas.
Inclui:
1  Grampo Essential™

1  Braço elevado Essential™

2  Grampos (veja a secção Grampos na 
página anterior para os tamanhos)

2  Mini Braços
1  Arnês de barriga com faixa de 
segurança de19˝ 
1 Vídeo de Formação  

E-UP-STD c/Grampo Pad.                                       $124,95
E-UP-UNI c/Grampo Univ.                               $154,95 

O Essential™ Pro é o derradeiro sistema de 
segurança e posicionamento de cães até 20 
kg! Contém todos os componentes, tanto 
do Essential™ Starter Set, como do  Essential™ 
Upgrade Set.
Inclui:
2  Grampos Essential™

2  Braços elevados Essential™

1  Arnês de segurança
2  Grampos (ver a secção Grampos na 

página anterior para os tamanhos)
2  Mini Braços
1  Arnês de barriga com faixa de 

segurança de 19˝ 
1 Vídeo de Formação
   

E-PRO-STD c/Grampo Pad.                               $174,95
E-PRO-UNI c/Grampo Univ.                             $204,95

ESSENTIAL™ STARTER COMBO 
O Essential™ Starter Combo inclui 
tudo o que precisa de fixar à sua 
mesa para começar a tosquiar 
com facilidade e lucrativamente.
Inclui:
• Essential™ Starter Set
• Fixador de Mesa
• Braço de Tosquia em Aço Inox

  

E-SC34-STD Grampo Pad. 3⁄4˝ & Braço 42˝       $149,95
E-SC34-UNI Grampo Univ. 3⁄4˝ & Braço 42˝      $164,95
E-SC1-STD   Grampo Pad.  1˝  & Braço 48˝       $199,95
E-SC1-UNI   Grampo Univ. 1˝ & Braço 48˝       $205,95

ESSENTIAL™ PRO COMBO 
O Essential™ Pro Combo inclui 
tudo o que precisa de fixar à 

sua mesa, proporcionando 
a experiência completa 

de tosquia profissional 
de cães até 20 kg.

Inclui:
• Essential™ Pro Set
• Fixador de Mesa e  Braço de Tosquia em Aço Inox
 

E-PC34-STD Grampo Pad. 3⁄4˝ & Braço 42˝       $274,95
E-PC34-UNI Grampo Univ. 3⁄4˝ & Braço 42˝    $319,95
E-PC1-STD   Grampo Pad.  1˝  & Braço 48˝     $324,95
E-PC1-UNI   Grampo Univ. 1˝ & Braço 48˝  $359.95

Comparação de Preços entre o Groomers Helper® Classic e a NOVA 
linha de produtos Essential™ para cães até 20 kg. 

 Groomers
Produto Helper®  Essential™ Diferença
Starter Set $124,95  $  49,95    $  75,00
Upgrade Set $199,95  $124,99 $  75,00
Pro Set $324,95  $174,95 $150,00
Pro Set c/Braço & Grampo* $474,95  $274,95  $200,00

Groomers Helper® Classic Pro Set, preço com Braço  48˝ x 1˝
Essential™ Pro Set, preço com Braço 42˝ x 3⁄4 .̋

   

Braço de Substituição Essential™*
O braço de substituição Essential™ 
muda-se facilmente nos Essential™ 
Starter, Upgrade e Pro Sets.
   

E-TRK                                                                   $9,95 

Arnês de Barriga de 19˝ *
O Arnês de Barriga liga-se aos dois mini braços 
para ajudar os cães mais idosos a ficar de pé 
ou impedir os mais nervosos de se sentarem. 
Ajusta-se muito facilmente a partir de uma 
configuração de um só braço a um arnês, o 
que impede que os cães se embaracem nele.
   

GH-BELLY                                                         $14,95 
*Todos os Arneses e Braços Elevados disponíveis em Preto, Roxo ou Rosa..

COMPONENTES:
A Grampo Essential™ 
B Braço
C Arnês de Segurança†

D Grampo†

E Mini Braço
F Braço de Tosquia† 
G Protetores de 

Espuma†

H Arnês de Barriga 
†Informação adicional acerca 
dos componentes comuns 
ao Groomers Helper® Classic 
está disponível nas duas pá-
ginas anteriores.  

O Groomers Helper® Essential™ é uma opção de custo eficiente para 
tosquiar cães até 20 kg. Proporciona a mesma funcionalidade e 
características de segurança para o cão e para o tosquiador que o 
Groomers Helper® Classic. Todos os sets Essential™ funcionarão  com  
braços de tosquia que tenham 1̋  ou 3⁄4˝ de pol. de espessura.


