Chegou a solução mais prática e
eficiente para alimentar suas aves.

Sistema de Regulagem Coletiva
para comedouro Tuboflex
Exclusivo sistema de acionamento
Maior precisão e uniformidade na regulagem
Maior segurança no manejo
Fácil limpeza
Maior durabilidade
Cone dosador com exclusivo sistema
de molas em aço inox
Maior fluxo de ração
Grades de 7 e 14 aletas

Desenvolvimento
e Pesquisa

ISOLADOR BIPARTIDO
Acoplamento simplificado

O desenvolvimento da avicultura nacional está
impondo, como condição obrigatória, a adaptação

CONE DOSADOR
Sistema de regulagem
prático e confiável

dos aviários em termos de capacidade de
alojamento de aves. E o maior número de aves
alojadas direciona a tecnologia dos equipamentos
para facilidade de manejo.
Seguindo essa tendência, desenvolvemos um
sistema de regulagem coletiva para os pratos de
nosso comedouro automático, sem comprometer

REGISTRO
Facilidade para manejo
no início do lote
GRADES
Maior mobilidade
para as aves disponível
com 7 e 14 aletas

as principais características do atual modelo,
como por exemplo os resultados de conversão
alimentar e o baixo desperdício.

SISTEMA DE MOLAS
Exclusivo, garante a precisão e
CONJUNTO GRADE/PRATO
uniformidade de regulagem Sistema anti-desperdício eficiente
em todos os pratos

PRATO
Seu perfil facilita o fluxo e
evita desperdício de ração

Principais Características
Maior fluxo de ração
• Ampla abertura interna do cone
possibilita maiores volume e fluxo da
ração sem restrições.
• Distribuição da ração é uniforme
num ângulo de 360º, possibilitando o
acesso em toda borda do prato.

Fácil regulagem
• Cone dosador com exclusivo sistema de
molas garante a regulagem uniforme de
todos os pratos da linha.
• Sistema rígido para o acionamento
garante a precisão na regulagem
do cone dosador.

• Sistema de acionamento
desenvolvido para garantir a precisão e
uniformidade na regulagem.
• Estrutura reforçada em aço galvanizado,
e posicionadores auto travante garantem
a segurança no manejo.
• Instalado no centro da linha em:
• Aviários até 100m 1 acionamento por linha.
• Aviários até 150m 2 acionamentos por linha.

Fácil limpeza
• Para executar o processo de limpeza,
basta desacoplar a grade do prato.
• Robustez do conjunto.
• Matéria-prima de excelente qualidade,
aditivada com anti-uv, assegura a
durabilidade do conjunto.
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