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Pas Reform
SmartStart™ sistema
de transferência
Para transferir um número flexível de ovos
para eclosão de qualquer tipo de bandeja
de incubação
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SmartStart™ sistema de
transferência
Benefícios
O sistema de transferência SmartStart ™
permite que você gerencie a transferência
de ovos para a bandeja com SmartStart ™
com facilidade e flexibilidade incomparáveis.
Transfira delicadamente qualquer número de
ovos, de qualquer tipo de bandeja de incubação,
em qualquer configuração que você precisar. O
sistema pode ser configurado de forma flexível
e integrado nas linhas de automação existentes
do incubatório.

Como funciona
– No 18º dia da incubação, os ovos são
transferidos para a ovoscopia para que os ovos
inférteis sejam removidos
– Os ovos férteis remanescentes são então
movidos das bandejas de incubação para
uma esteira transportadora de alimentação
especialmente projetada e encaminhados para
uma unidade de transferência
– A unidade de transferência mescla um
número ajustável de ovos na bandeja de
eclosão por meio de uma configuração de
padrão flexível
– Disponível como unidade em linha e
autônoma
– Fácil de limpar, projeto em aço inoxidável
para máxima higiene

Transferindo ovos para a bandeja de
eclosão SmartStart ™ com flexibilidade
inigualável

Produtos relacionados
SmartStart™ alimentação
semi-úmida
SmartStart™ bandeja de eclosão
SmartStart™ unidade de
dosagem
SmartStart™ iluminação LED
SmartStart™ eclosão

Especificações Técnicas
Capacidade

> Até 25.000 ovos / hora

Faixa de capacidade

> 90 a 128 ovos por bandeja

Tamanho máximo do ovo (CxP)

> 76 x 52 mm

Potência instalada

> 3,5 kW

Necessidade de ar

> 16 litros / min a 8 bar

Material

> Aço inoxidável AISI304 (quando aplicável)

Dimensões

> 4500 x 1400 x 900/2200 mm

Peso

> ± 500 Kg

Marcação IP

> IP67
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