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Pas Reform  
Sistema de 
transferência de 
bandejas
Para transferir todos os ovos do carrinho 
de granja simultaneamente para o carrinho 
de incubção

| Manejo do ovo |
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Sistema de transferência de 
bandejas

Especificações técnicas
Capacidade 
Potência instalada        
Ar consumido 
Dimensões(CxLxA) 
Material 
Peso 
Adequado para 
Marcação IP

> Até 150.000 ovos para incubação (30 carros) por hora
> 4 kW
> 33,33 litros por min
> 2900 x 2100 x 2400 mm;  É necessário um espaço minimo 
> Construção em aço inoxidável AISI304 fácil de limpar
> 1.400 kg
> Carros de granjas e de incubação Pas Reform
> Motores IP55
> Sensores IP68 / IP69K
> Controle de painel IP66

Benefícios 
Ao contrário de outros sistemas, o sistema de 
transferência de bandejas economiza tempo  e 
mão de obra ao transferir todas as bandejas do 
carrinho de granja para o carrinho de incubação 
simultaneamente. Apenas um operador pode 
transferir e carregar mais de 150.000 ovos para 
incubação por hora, com uma ação suave  que 
protege os ovos férteis de qualquer movimento 
repentino ou choque, para evitar a incidência 
de rachaduras. Fácil de operar, o sistema de 
transferência de bandejas é ergonomicamente 
projetado para o conforto do operador ao 
realizar esta tarefa altamente repetitiva, 
construída de aço inoxidável, fácil de limpar e 
requer apenas uma manutenção mínima.

Como funciona
– O operador empurra o carrinho de granja 
cheio com bandejas de incubação carregadas 
no sistema de transferência de bandejas, 
bloqueia o carrinho na posição e fecha a porta
– O operador configura o  sistema de 
transferência de bandejas, que suavemente  
empurra todas as bandejas de incubação 
simultaneamente para um coletor de bandejas
– O operador então remove o carrinho vazio 
da granja e o substitui por um carrinho de 
incubação vazio
– As guias do coletor de bandeja se ajustam 
automaticamente ao passo correto para o  
carrinho de incubação
– Todas as bandejas de incubação são 
empurradas e carregadas no carrinho de 
incubação ao mesmo tempo
– O operador troca o carro de incubação 
preenchido agora por um carrinho de granja 
cheio, para repetir o processo
– Todo o processo é realizado em menos de 
dois minutos

Em um único movimento suave, o  
empurrador move todas as bandejas de 
incubação simultaneamente para o  
coletor de bandejas

Produtos relacionados

 SmartTray™ 150

 SmartTray™ 162

 Carro de granja 

 Carro de incubação


