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Pas Reform  
Sistema de 
carregamento de
ovos
Para transferir os ovos das bandejas para as
esteiras transportadoras de alimentação

| Manejo do ovo |
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Benefícios 
No sistema de carregamento de ovos, os ovos 
são colocados da transportadora de bandejas 
para a esteira de transporte de alimentação ou 
esteira transportadora da linha de ajuste de 
ovos. Os ovos para incubação são protegidos 
contra rachaduras pelo movimento suave da 
cabeça de transferência a vácuo . As resistentes 
ventosas de sucção seguram e transferem 
facilmente os ovos por meio do vácuo. Mesmo 
com a presença de pequenas penas ou qualquer 
outra sujeira não influencia esse processo. O 
sistema funciona com bandejas de plástico ou 
papelão.

Como funciona
– As bandejas de transporte são fornecidas e 
removidas do sistema de carregamento de ovos 
por esteiras de  transporte (transportadora de 
suprimentos, transportadora de transferência, 
transportadora de descarga)
– A cabeça do sistema de carregamento de 
ovos a vácuo  se move em direção à bandeja 
com ovos e o vácuo liga automaticamente para 
retirar os ovos
– A cabeça de vácuo se desloca com os ovos 
para as esteiras ou correias transportadoras 
onde o interruptor desliga para colocar 
suavemente os ovos sobre a linha de montagem
– Enquanto as bandeja chegam por baixo do 
sistema de carregamento esta sequencia é 
repetida automaticamente

Sistema de carregamento de 
ovos

Especificações técnicas
Tipo 1 2
Capacidade
Potência instalada
Demanda de ar
Dimensões
Peso

>  30.000 ovos/hora
> 2.24 kW
> 25 litros/min. a 8 bar
> 1400 x 1000 x 1850 mm
> 450 Kg

> 60.000 ovos/hora  
2.56 kW
> 50 litros/min. a 8 bar
> 1940 x 1000 x 1850 mm
> 650 Kg

Material > Aço inoxidável AISI304 
> Com esteira transportadora de plástico durável

Marcação IP > IP65

Produtos relacionados

 Desempilhadeira para  pilhas de 

 bandejas de 30  ovos  

 Empilhadeira para bandejas vazias 

 de 30 ovos 

 Sistema de classificação de ovos 

 com bandejas 

 Cabine de ovoscopia para inspeção 

 visual  

 Sistema de configuração dos ovos      

 Carregador de carrinhos

Transferência de ovos da bandeja para a 
esteira transportadora
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