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Pas Reform
SmartTray™ 126
Para ovos de pato

Abertura com espaçoso alvéolo que promove a livre
movimentação do ar para maior uniformidade da
distribuição do calor e umidade
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SmartTray™ 126
Benefícios
Projetada para o seguro ajuste de ovos
incubáveis de diferentes tamanhos. O projeto
de abertura dos alvéolos das bandejas de
incubação SmartTray™ foi feito para promover
um uniforme fluxo de ar durante a incubação.
O que ajuda a criar um ambiente ideal para o
crescimento dos embriões, produzindo patinhos
da mais alta qualidade.

Como funciona
– Atende os ovos incubáveis em dois níveis:
ajustável para ovos grandes e pequenos,
com especial formato que adapta todos os
tamanhos de ovos
– Abertura com espaçosos alvéolos: previne
o desenvolvimento de “pontos mortos” na
incubadora e permite a livre movimentação do
ar para uma uniforme distribuição de calor e
umidade
– Máxima proteção para prevenir as micro
trincas nos ovos - ideal para o embandejamento
na granja
– Projeto ergonômico: leve, perfeito
acabamento para o fácil e confortável manejo
– Construída com Microban® (opcional) para
proteção antibacteriana vitalícia do produto
para matar até 99,9% das bactérias presentes
na superfície da bandeja .

O moderno projeto da bandeja de
incubação proporciona um maior
conforto e uniforme fluxo de ar

Produtos relacionados
Carro de granja
Carro de incubação
Lavadora de bandeja de incubação
SmartSetPro™

Especificações técnicas
Capacidade

> 126 ovos de pata

Dimensões (CxLxA)

> 732 x 506 x 37 mm

Peso

> 1.2 Kg

Material

> Forte, durável, poliestireno resistente a impacto (ABS)
> Resistente a fortes desinfetantes e estabilizada com UV para prevenir
deteriorização
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