
S-70E

www.casp.com.br

• Possibilidade de arraçoamento antes do trato.

• Velocidade variável de distribuição da ração, para um maior controle e 

aumento da vida útil dos equipamentos.

• Abastecimento do circuito de uma só vez (com o equipamento suspenso).

• Após baixado o sistema permite que todas as aves tenham acesso simultâneo.

• Depois do trato o sistema é elevado, possibilitando a circulação das aves 

durante todo o dia.

• Automação do abastecimento do circuito e definição prévia do horário do 

trato, dispensando a presença do operador.

• Facilidade na montagem, desmontagem e assepsia.

• Não existência de detritos na linha de alimentação.

• Maior segurança operacional.

• Precisão na distribuição do volume de ração.

• Sistema automatizado de controle e programação, que permite:

 - Elevação do comedouro.

 - Definição prévia do horário para distribuição da ração.

 - Determinação do período de iluminação.

 - Acionamento de sensores de segurança e alarmes.

coMEDouro DE corrENtE
coM SuSPENSão

O sistema de cOmedOurO de cOrrente s-70e para matrizes fOi prOjetadO para 
garantir uma melhOr unifOrmidade dO lOte, através da alimentaçãO simultânea.
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COMpOnentes:

1. acionamento por motorredutor com 
controle de velocidade e visor de inspeção.

2. sensor de segurança para monitoramento 
da corrente de distribuição e pino de 
segurança.

3. sistema de elevação e nivelamento da 
linha de alimentação.

4. gancho de retirada rápida para 
sustentação da calha.

5. depósito de ração com regulagem do 
volume de distribuição e tampa articulada. 
seu design permite que seja retirado sem 
desmontar a linha de alimentação.

6. canto com estrutura de travamento.
7. sistema de suspensão por guincho 

motorizado.
8. grade de restrição de machos com 

desempoleirador.
9. sensor de regulagem da altura do sistema.

COMedOUrO sUspensO:
distribUiçãO UnifOrMe de rAçãO.
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