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Para ovos de avestruz
Projetado para atender aos requisitos específicos de 

pequenos incubatórios especializados

Pas Reform  
SmartPro™ Combi 
Incubadora

| Incubação |
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SmartPro™ Combi Incubadora

Especificações técnicas
Capacidade de ovos de 
avestruz (bandeja de 15)

C-21 C-41 C-61

Incubadora > 15 > 30 > 45
Nascedouro > 24 > 36 > 48
Incubadora/Nascedouro > n/a > 30/12 > 45/12
Dimensões (CxLxA) > 1640x810x1080 mm> 1640x810x1340 mm> 1620x810x1590 mm
Dimensões móveis frame 
(opcional)

> 1280x820x130 mm > 1280x820x130 mm > 1280x820x130mm

Requisitos elétricos > 230 volts / 4 amp. / 50 Hz / 1 Ph + 0 + PE
Potência instalada > 750W

Produtos relacionados

 Setter tray for ostrich

 SmartBasket™

 SmartTouch™

Funções de incubadora e nascedouro
em um gabinete

Benefícios 
A Incubadora SmartPro™ Combi foi projetada para 
incorporar os recursos e vantagens da tecnologia da 
incubação das incubadoras maiores da Pas Reform 
SmartPro ™, para atender aos requisitos específicos 
de pequenos incubatórios especializados. A Combi 
oferece funções controladas de incubadora e 
nascedouro em um gabinete e pode ser usado para 
várias espécies, incluindo galinha, avestruz, pato, 
ganso ou peru. Flexível em operação, a unidade pode 
ser usada apenas como incubadora, nascedouro ou 
como combinação de ambos. Facilmente manobrável 
quando equipada com grandes rodas giratórias, 
a Incubadora SmartPro ™ Combi é fornecida 
pré-testada, pronta para ser conectada e iniciar a 
incubação.

Como funciona
– A Incubadora SmartPro ™ Combi é construída 
para serviço pesado a partir de painéis 
impermeáveis e equipada com controles 
eletrônicos de temperatura e umidade.
– A máquina incorpora um dispositivo de giro 
mecânico confiável, totalmente automático, 
que gira os ovos em 90 ° em períodos de tempo 
programáveis
– O design de interface do usuário em vários 
idiomas do SmartTouch™ torna a  operação 
simples e de fácil acesso aos operadores de 
todos os níveis de habilidade  
– A Combi é enviada totalmente montada e é 
simples de instalar e operar


