
Opcionais
Sistema de monitoramento por vídeo

Contador de ovos

Benefícios Facilidade de limpeza 

Otimização da mão de obra presente nas granjas 
de postura

Coleta dos ovos dos ninhos e colocação nas 
bandejas de forma automática, desde que utilizada 
uma embaladora de ovos

Pode ser utilizada com qualquer modelo de ninho

Flexibilidade de instalação, cobrindo longas 
distâncias 

Menor manipulação dos ovos por pessoas, 
diminuindo a possibilidade de contaminação

Suportes com desenho especial que proporcionam 
maior segurança no transporte dos ovos

Centralização da coleta e embalagem dos ovos 
em uma sala

Redução do custo de produção

Esteira
Transportadora 
de Ovos Protegg 
A Transportadora de Ovos Pro-

tegg é a melhor solução para o 

transporte rápido e seguro de 

ovos férteis, desde os ninhos au-

tomáticos até uma embaladora ou 

mesa de coleta. Fabricada em cha-

pas galvanizadas, aço inoxidável e 

plástico, garantem  excelente du-

rabilidade e resistência mecânica e 

elevada vida útil ao equipamento. 

A esteira transporta até 27.000 

ovos por hora a 4,7 m por minu-

to. A diversidade de tamanhos de 

módulos e as opções de curvas 

planas, a subir e descer,  possibi-

litam uma grande variedade de 

layouts personalizados. 

Maior inclinação 
do mercado
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Características Construtivas

Curvas planas de 15º até 180° 

Acionamento por motorredutor con-
trolado por inversor de frequência

Módulos de 0,5 m a 3 m de comprimento, 
fabricados em chapa de aço galvanizado 

Curvas a subir e descer, de acordo 
com a necessidade de cada projeto

Largura da esteira: 500 mm

Opção de cobertura ou grades de proteção

Unidade de lubrificação automática

Novo painel de controle

Conexão Plug & Play com os painéis 
do ninho - facilidade de instalação, 
apenas um cabo para ser conectado

Centraliza todos os comandos 
da esteira e do ninho

Painel touchscreen

Sistema de Transferência de ovos

Nova Aleta Alto Fluxo

Este novo modelo de esteira de “Aleta Alto Fluxo” 
possui alguns diferenciais técnicos se compararmos com 
o modelo atual de “Aleta Alta”.

Facilidade de direcionamento dos ovos na superfície 
da esteira

Transições mais suaves, com menores alturas de 
transferência dos ovos

Menor tempo de transporte – coleta de todos os 
ninhos ao mesmo tempo

Atende esteiras com até 30° de inclinação

Testes de campo apresentaram reduções do índice 
de trincas e micro trincas se comparado ao modelo 
de “Aleta Alta”

Aleta Alto Fluxo
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