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LIDERANÇA ABSOLUTA 
EM  AVICULTURA
A CASP é líder absoluta no mercado brasileiro 
de Avicultura. Produtos com alta tecnologia e 
inovação garantem essa liderança, reconhecida 
também pelo mercado internacional.  A linha de 
equipamentos de incubação HT possui design 
moderno e muitas inovações, como o controlador 
eletrônico com tecnologia SMT, que obedece aos 
padrões internacionais de qualidade. A linha HT 
foi projetada e validada para todas as versões 
de incubadoras de estágio único, múltiplo e 
nascedouros.

Para os modelos de estágio único, a CASP 
desenvolveu tecnologias exclusivas, como os 
sistemas de monitoramento da temperatura 
do embrião*, sistemas para pesagem de ovos 
(carro balança)*, para desumidificação de ar*, 
monitoramento / controle de CO2*, sistema de 
controle de velocidade e frenagem do ventilador  
e componentes plásticos com aditivo antibactéria 
que bloqueiam possíveis proliferações durante 
toda a vida útil do produto.

A CASP reúne também os melhores profissionais 
da área de incubação do país, oferecendo 
assistência ao cliente desde a elaboração 
do projeto geral do Incubatório ao serviço 
permanente de pós-venda durante o período de 
vida útil de seus equipamentos.

A linha de 
equipamentos de 
incubação HT possui 
design moderno e 
controlador eletrônico*.

A CASP S/A é uma empresa genuinamente brasileira que atua há 
mais de 75 anos com forte presença nos mercados de Avicultura, 
Suinocultura e Armazenagem, e com trajetória marcada pela 
capacidade de transformação.

A sede está localizada na cidade de Amparo (SP), estrategicamente, 
possui outra unidade em Cuiabá (MT). Está presente em quase todo 
o território nacional por meio de uma ampla rede de agentes e filiais. 
E no mercado internacional atua principalmente na América Latina. 

Apostando sempre na diversificação e modernização de seu portfólio, 
os produtos CASP são reconhecidos pela qualidade, inovação e 
avanço tecnológico. Pelo compromisso de atender o seu cliente com 
muito respeito e responsabilidade, a CASP investe em assistência 
técnica profissional e um pós-venda ativo. 

A CASP

*Tecnologia CASP, opcional, com patente requerida.2
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NOVAS TECNOLOGIAS (opcionais) 

A linha CASP HT de incubadoras e nascedouros apresenta uma 
associação de novas tecnologias que aperfeiçoam as condições 
ambientais de incubação e geram melhores resultados.

Essas tecnologias podem ser utilizadas e adaptadas à necessidade de
cada cliente para linhagens específicas e idades das reprodutoras, 
respeitando a condição ambiental de sua planta de incubação.

Aditivo antibactéria

Tecnologia capaz de bloquear a 
proliferação de bactérias durante 
toda a vida do produto, já que seu 
aditivo é incorporado de forma 
homogênea nos componentes 
plásticos.

Sistema para pesagem
de ovos (carro balança)*

Para monitorar e obter a perda de 
peso desejada dos ovos incubados.

Sistema para 
desumidificação de ar*

Com o uso do desumidificador é 
possível ajustar corretamente a 
umidade nos primeiros dias de 
incubação. Foi desenvolvido para 
solucionar os problemas com a 
perda de peso no inicio do processo 
de incubação, causados pela 
umidade excessiva do ambiente.

Sistema de monitoramento/
controle de CO2*

O nível de CO2 das incubadoras 
pode ser monitorado para modificar 
a atmosfera e alcançar as melhores 
condições de desenvolvimento do 
embrião.

*Tecnologia CASP, opcional, com patente requerida.

Sistema para monitorar a 
temperatura do embrião*

Sensores infravermelhos que 
monitoram constantemente a 
temperatura da casca dos ovos
e interagem com os parâmetros
de controle dos equipamentos, 
visando à manutenção da 
temperatura embrionária 
ideal para cada fase do 
desenvolvimento.

Sistema de controle de 
velocidade e frenagem 
do ventilador

Reduz o consumo de energia 
elétrica proporcional à redução de 
velocidade. Atua na fase de menor 
mortalidade natural dos embriões 
controlando a velocidade do motor 
da ventilação. Além de controlar a 
velocidade é usado como item de 
segurança atuando como sistema 
de frenagem para o ventilador.
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CARACTERÍSTICAS

Modelos Disponíveis

Desempenho, confiabilidade, economia 
operacional e robustez são as principais 
características dos equipamentos de 
incubação CASP. Eles possuem frontal em 
inox/alumínio com móvel geminado modular 
constituído por painéis com isolamento 
térmico em EPS que tem retardante de 
chama, conforme prevê a norma NBR 11948,  
espessura de 50mm, revestimentos interno 
e externo com placas de plástico reforçado 

com fibra de vidro (Fiber Print), e superfície 
texturizada na cor bege, autoextinguível, 
atendendo à norma NBR 9442. Montagem 
estrutural com perfis de alumínio extrudado 
que proporcionam acabamento e vedação. 
Os sistemas de aquecimento, ventilação, 
viragem, umidade e refrigeração foram 
desenvolvidos para garantir condições ideais 
de homogeneização e distribuição de ar.

Ug 21HT
Capacidade 20.640 
ovos de galinha.

Ug 42HT
Capacidade 41.280 
ovos de galinha.

Ug 62HT
Capacidade 61.920 
ovos de galinha.

Ug 124HT
Capacidade 123.840 
ovos de galinha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(A) Para utilização do Sistema para Desumidificação de Ar, acrescentar 390W na Potência Total.
(B) Com Sistema para Pesagem de Ovos (Carro Balança), reduzir 344 ovos de galinha da capacidade total.
(C) Vazão máxima para equipamento individual.  
(D) Para utilização do Sistema para Desumidificação de Ar, acrescentar 740W na potência total.

Potência Elétrica
Incubadora Ug 21HT Incubadora Ug 42HT Incubadora Ug 62HT Incubadora Ug 124HT

Potência Máx.
Absorvida

Potência 
Instalada

Potência Máx.
Absorvida

Potência 
Instalada

Potência Máx.
Absorvida

Potência 
Instalada

Potência Máx.
Absorvida

Potência 
Instalada

Resistência Trifásica do 
Aquecedor 2.400W 2.400W 4.200W 4.200W 7.500W 7.500W 15.000W 15.000W

Motor de Ventilação Trifásico 
VI Polos 1.430W 1,5CV 2.640W 3CV 2.640W 3CV 5.280W 3CV x 2

Motor de Viragem Trifásico IV 
Polos 520W 0,5CV 520W 0,5CV 520W 0,5CV 520W 0,5CV

Bobina de Instrumentos e 
Sinalizadores 400W 400W 400W 400W 400W 400W 400W 400W

Potência Total 4.750W (A) 7.760W(A) 11.060W(A) 21.200(D)

Características Incubadora 
Ug 21HT

Incubadora 
Ug 42HT

Incubadora 
Ug 62 HT

Incubadora  
Ug  124 HT

No de Carros 4 8 12 24

Ovos Por Carro 5.160 5.160 5.160 5.160

Capacidade Nominal 20.640(B) 41.280(B) 61.920(B) 123.840(B)

Dimensão 
do Móvel

Frente 3,07m 3,07m 4,24m 4,24m

Lateral 2,68m 3,68m 3,68m 6,90m

Altura 2,36m 2,36m 2,36m 2,36m

Área 8,23m² 11,30m² 15,60m² 29,26m2

Volume 19,42m3 26,66m3 36,82m3 69,05m3

Layout dos Carros

Ug 21HT

Ug 42HT

Ug 62HT

Ug 124HT

Consumo
Vazão máx. de ar p/ renovação/refrigeração Vazão de água p/ serpentina (l/h)

(m³/h) Máxima e reaproveitável (temperatura ideal 12°C e 14°C e pressão 4bar/58psi)

Ug 21HT 300(c) 500(c)

Ug 42HT 500(c) 1.000(c)

Ug 62HT 750(c) 1.000(c)

Ug 124HT 1.500(c) 2.000(c)

Comando eletrônico digital

Sistema de alimentação elétrica trifásica 
220/380V - 50/60Hz

Gavetas para 86 ovos de galinha

Equipamentos refrigerados a ar e à água
(serpentina tipo manifold)

Canaletas de PVC antichama para passagem de
cabos elétricos

Estrutura central em alumínio anodizado, pás
dos ventiladores e guia dos carros em aço inox

Alarme redundante

Opcionais: Monitoramento/Controle de CO2, 
Pesagem de Ovos (Carro Balança), monitoramento 
da temperatura do embrião e desumidificação de 
ar, sistema de controle de velocidade e frenagem 
do ventilador.

•

•

•

•

•

•

•

•
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CARACTERÍSTICAS

As principais características dos equipamentos de incubação CASP são desempenho, 
confiabilidade, economia operacional e robustez. Eles possuem frontal em inox / alumínio 
com móvel geminado modular constituído por painéis com isolamento térmico em EPS 
que tem retardante de chama, conforme prevê a norma NBR 11948,  espessura de 50mm, 
revestimentos interno e externo com placas de plástico reforçado com fibra de vidro (Fiber 
Print), e superfície texturizada na cor bege, autoextinguível, atendendo à norma NBR 9442. 
Montagem estrutural com perfis de alumínio extrudado que proporcionam  acabamento e 
vedação. Os sistemas de aquecimento, ventilação, viragem, umidade e refrigeração foram 
desenvolvidos para garantir condições ideais de homogeneização e distribuição de ar.

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

• Versão de comando eletrônico
   digital

• Sistema de alimentação elétrica
   trifásica 220/380V - 50/60Hz

• Gavetas para 86 ovos de galinha

• Equipamentos refrigerados a ar e à
   água (serpentina tipo manifold)

• Canaletas  de PVC antichama para
   passagem de cabos elétricos

• Estrutura central em alumínio
   anodizado, pás dos ventiladores e
   trilhos em aço inox

• Alarme redundante

Versão Carros

Potência Elétrica
Incubadora Mg 62HT Incubadora Mg 124HT

Potência Máx  Absorvida Potência Instalada Potência Máx. Absorvida Potência Instalada

Resistência Trifásica do Aquecedor 4.200W 4.200W 8.400W 8.400W

Motor de Ventilação Trifásico VI Polos 2.640W 3CV 5.280W 2 x 3CV

Motor de Viragem Trifásico IV Polos 520W 0,5CV 520W 0,5CV

Motor do Soprador Trifásico IV Polos 270W 0,25CV 540W 2 x 0,25CV

Bobina de Instrumentos e Sinalizadores 400W 400W 400W 400W

Potência Total 8.030W 15.140W

Consumo
Umidade Vazão máx. de ar p/

renovação/refrigeração Vazão de água p/ serpentina (l/h)

Água (l/h) Ar (NI/h) Pressão entrada nos
Reguladores (bar/psi) (m3/h) Máxima e reaproveitável (temperatura ideal

12°C a 14°C e pressão 4bar / 58psi)

Mg 62HT 8 2.100 5/70 550(A) 500(A)

Mg 124HT 16 4.200 5/70 1.100(A) 1.000(A)

Características Incubadora Mg 62HT Incubadora Mg 124HT

Nº de Carros 12 24

Ovos por Carro 5.160 5.160

Capacidade Nominal 61.920 123.840

Incuba 2 vezes por semana 20.640 ovos de galinha
(considerando 2 Mg 62HT) 20.640 ovos de galinha

Dimensão
do Móvel

Frente 4,24m 4,24m

Lateral 3,68m 6,90m

Altura 2,36m 2,36m

Área 15,60m2 29,26m2

Volume 36.82 m3 69,05m3

Modelos Disponíveis

Mg 62HT
Capacidade de 61.920 ovos de galinha.

Mg 124HT
Capacidade de 123.840 ovos de galinha.

Layout dos Carros

Mg 62HT

Mg 124HT
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(A) Vazão máxima para equipamento individual. Para cada projeto de incubatório, deve ser determinado o coeficiente de simultaneidade 
de funcionamento para cálculo de vazão correspondente.
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Modelos Disponíveis

CMg  109HT
Capacidade de 108.864 ovos de galinha.
(Gaveta de incubação para 84 ovos de galinha)

CMg  125HT
Capacidade de 124.416 ovos de galinha.
(Gaveta de incubação para 96 ovos de galinha)

INCUBADORAS | ESTÁGIO MÚLTIPLO
Versão Corredor

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Versão de comando eletrônico digital

• Sistema de alimentação elétrica trifásica 220/380V - 50/60Hz

• Gavetas para 84 ou 96 ovos de galinha

• Equipamentos refrigerados a ar

• Canaletas de PVC antichama para passagem de cabos elétricos

• Alarme redundante

• Opcional: Sistema de refrigeração à água (serpentina)

Potência Elétrica
Incubadora CMg 109HT Incubadora CMg 125HT

Potência Máx.  
Absorvida

Potência Instalada Potência Máx. 
Absorvida

Potência Instalada

Resistência Trifásica do Aquecedor 6.000W 2 x 3.000W 6.000W 2 x 3.000W

Motor de Ventilação Trifásico VI Polos 3.120W 6 x 0,5CV 3.120W 6 x 0,5CV

Motor de Viragem Trifásico IV Polos 520W 0,5CV 520W 0,5CV

Bobina de Instrumentos e Sinalizadores 700W 700W 700W 700W

Potência Total 10.340W 10.340W

Consumo
Umidade Vazão máx. de ar p/

renovação/refrigeração Vazão de água p/ serpentina (l/h)

Água (l/h) Pressão entrada nos
Reguladores (bar/psi) (m3/h) Máxima e reaproveitável (temperatura ideal

12°C a 14°C e pressão 4bar / 58psi)

CMg 109HT 30 5/70 1.800(A) 1.000(A)

CMg 125HT 30 5/70 1.800(A) 1.000(A)

Características Incubadora CMg 109HT Incubadora CMg 125HT

Nº de Gavetas 1.296 1.296

Ovos por Gaveta 84 96

Capacidade Nominal 108.864 124.416

2 vezes por semana 18.144 ovos de galinha 20.736 ovos de galinha

Dimensão
do Móvel

Frente 3,47m 3,47m

Lateral 6,97m 6,97m

Altura 2,68m 2,68m

Área 24,19m² 24,19m²

Volume 64,82m³ 64,82m³
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(A) Vazão máxima para equipamento individual. Para cada projeto de incubatório, deve ser determinado o coeficiente de simultaneidade 
de funcionamento para cálculo de vazão correspondente.
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NASCEDOURO

MODELOS DISPONÍVEIS

G  21HT

G  42HT

Capacidade de 18.144 a 20.736 ovos de galinha

Capacidade de 36.288 a 41.472 ovos de galinha

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Versão de comando eletrônico digital

• Sistema de alimentação elétrica trifásica 220/380V - 50/60Hz

• Gaveta unificada para ovos de galinha

• Equipamentos refrigerados a ar e à água (serpentina tipo Manifold)

• Canaletas de PVC antichama para passagem de cabos elétricos

• Estrutura central em alumínio anodizado, pás dos ventiladores e trilhos em aço inox

• Exclusivo sistema de exaustão traseira

• Alarme redundante

• Opcional: Sistema de monitoramento / Controle de CO2

G 21 HT G 42 HT

Potência Elétrica
Potência 

Máx.
Absorvida

Potência
Instalada

Potência 
Máx.

Absorvida

Potência
Instalada

Resistência Trifásica 
do Aquecedor 2.400W 2.400W 4.200W 4.200W

Motor de Ventilação 
Trifásico VI Polos 1.430W 1,5CV 2.640W 3CV

Motor do Soprador 
Trifásico IV Polos 270W 0,25CV 270W 0,25CV

Bobina dos 
Instrumentos e 
Sinalizadores

400W 400W 400W 400W

Potência Total 4.500W 7.510W

Características G 21HT G 42HT

Nº de Suportes 04 08

Ovos por Suporte 5.160 5.160

Nº de Gavetas 216/240 432/480

Capacidade Nominal 18.144/
20.736

36.288/
41.472

Capacidade por Gaveta
(Ovos de Galinha) 96/86/84 96/86/84

Dimensão 
do móvel

Frente 2,94m 4,74m

Lateral 2,68m 3,36m

Altura 2,36m 2,36m

Área 7,88m2 15,93m2

Volume 18,60m3 37,60m3

Consumo
Umidade Vazão máx. de ar p/

renovação/refrigeração Vazão de água p/ serpentina (l/h)

Água (l/h) Ar (NI/h) Pressão entrada nos
Reguladores (bar/psi) (m3/h) Máxima e reaproveitável (temperatura ideal

12°C a 14°C e pressão 4bar / 58psi)

G21HT 8 2.100 5/70 600(A) 500(A)

G42HT 8 2.100 5/70 1.200(A) 1000(A)
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(A) Vazão máxima para equipamento individual. Para cada projeto de incubatório, deve ser determinado o coeficiente de simultaneidade 
de funcionamento para cálculo de vazão correspondente.
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ITENS DE SÉRIE 

Controlador dedicado unificado 
para toda a linha de equipamentos 
de Incubação com tecnologia SMT 
(Surface-Mount Technology).

Revestimento em Fiber Print 
texturizado para maior resistência 
ao impacto e à abrasão, de fácil 
higienização.

Padrão para todos os equipamentos

Sensores digitais para temperatura 
de bulbo seco e bulbo úmido de alta 
precisão para segurança da operação 
de controle (sem mercúrio).

Controlador HT
Monitoramento e controle do processo de incubação de simples 

navegação com relatórios de eventos e gráficos. Senha para acesso 

local e remoto via web.

Supervisório

SISTEMA DE SUPERVISÃO

GAVETA PARA INCUBAÇÃO, 
ECLOSÃO E TRANSPORTE

Novo Gabinete

Sensor de Temperatura

Obs: Cores opcionais sob consulta.

Medidas: 376mm x 504mm
Diâmetro de ovos até 47,7mm

Versão carros

Gavetas para 
86 ovos

ITENS DE SÉRIE

Gaveta para 
84 ovos

Medidas: 325,5mm x 590mm
Diâmetro de ovos até 47,4mm

Versão corredor

Gaveta para 
96 ovos

Medidas: 325,5mm x 590mm

Diâmetro de ovos até 46,2mm
Versão corredor

Medidas: 480mm x 640mm x 160mm 
Empilhamento máximo: 10 caixas

Caixa para 
transporte 
de pintos

Gaveta 
unificada

Para eclosão e transporte de pintos.

Medidas: 435mm x 640mm x 114mm

Empilhamento máximo: 15 caixas

14



U n i d a d e  C e n t ro  O e s t e
Rod .  BR  364 -  Km 10  -  Cox ipó  da  Ponte  - 
Cu iabá  /  MT  -  B ras i l  CEP  78088 .800
Telefone  +55 (65)  3667 .2121
Fax  +55 (65)  3667 .1102
casp .co@casp.com.br

Se  você  tem o  sof tware 
QR-Code  ins ta lado  no 
seu  ce lu la r,  t i re  uma foto 
do  s ímbolo  ao  lado  para 
acessar  o  s i te  da  CASP

w w w. c a s p . co m . b r

M a t r i z  -  A m p a ro
Rua  Sebast ião  Gonça lves  Cruz ,  477  Ba i r ro  Ja rd im 
F igue i ra  -  Amparo  /  SP  -  B ras i l  CEP  13904-904
Telefone  +55 (19)  3808 .8800
Fax  +55 (19)  3807 .5022
casp@casp.com.br

Conheça também na CASP:

Linha Avicultura

Linha Suinocultura

Linha Armazenagem


