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Pas Reform  
SmartStart™ 
Unidade de osagem

Para dosar uma quantidade flexível de alimento 
nos compartimentos de alimentação da bandeja

| Ovoscopia e Transferência |
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Benefícios 
A unidade de dosagem SmartStart ™ permite 
que você gerencie a dosagem de alimentação 
na bandeja de eclosão SmartStart ™ com 
facilidade e flexibilidade incomparáveis. 
Dose a quantidade certa de alimentação com 
precisão, selecionando o tubo de dosagem de 
alimentação adequado. O sistema pode ser 
configurado de forma flexível e integrado nas 
linhas de automação existentes no incubatório.

Como funciona
– Os sacos de alimentação são esvaziados nas 
tremonhas de reserva da unidade de dosagem 
(2 tremonhas - 1 para cada lado da bandeja de 
eclosão) 
– Um sistema pneumático de mistura e 
dosagem garante que a alimentação seja 
corretamente colocada nos compartimentos de 
alimentação da bandeja de eclosão 
– Disponível como unidade em linha e 
autônoma 
– Fácil de limpar, projeto em aço inoxidável 
para máxima higiene

SmartStart™ Unidade de 
dosagem

Especificações Técnicas
Capacidade máxima
Capacidade de dosagem 
Máx, Consumo de energia
Requisito de ar  
Material
Dimensões
Peso

> 50 bandejas/hr (configuração semi-automática)
> Variável, até 170 gr / bandeja 
> 0,5 kW 
> 14 litros de ar por dosagem a uma pressão de 6 bar
> Aço inoxidável AISI304 (quando aplicável) 
> 1400 x 1250 x 1550 mm
> ±500 Kg

Produtos relacionados

 SmartStart™ alimentação 

 semi-úmida

 SmartStart™  bandeja de eclosão

 SmartStart™  sistema de

  transferência

 SmartStart™  iluminação LED

 SmartStart™  eclosão

Dosagem de alimentos na bandeja de 
eclosão SmartStart ™ com flexibilidade 
inigualável
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