
Alimentação Precisa
para otimizar o consumo de ração no parto
da ninhada de leitões

Simplifica o 
gerenciamento
Detecção mais rápida de porcas 
problemáticas pelos colaboradores 
da fazenda.

Alimentação de porcas sob demanda 
usando um acionamento.

Precisão e versatilidade
Gerencie porcas individualmente usando 
o teclado do alimentador ou via aplicativo 
para tablet.

Gerenciamento de água opcional com queda 
de pressão precisa e limitada para cada caixa. 

Estabilidade aprimorada
Nenhuma instalação elétrica importante 
necessária.  

Motor de 24 V DC

Estabilidade elétrica incomparável. 

Economias
Horas de trabalho melhor investidas: Os 
trabalhadores podem se concentrar na criação 
de porcos, não no manejo da alimentação.

Gera relatórios automaticamente para localizar 
porcas sem alimentação e com desperdício.

Aumenta a ingestão de ração e reduz o 
desperdício nas porcas.

100% AUTÔNOMO
PRODUTO PREMIUM. PREÇO ACESSÍVEL.

Funciona com um acionamento e é 
compatível com o aplicativo móvel.



Intervalo de
desmame-estro
mais curto

Ninhada
mais
pesada

Economia de
ração para
gestação

Maior taxa de
parto de ninhada 
de leitões

Mais leitões/
porca/
ano

Longevidade
das porcas

UM SISTEMA ALTAMENTE EFICAZ PARA ALIMENTAR PORCAS 
EM LACTAÇÃO   

Peso da ninhada aos 21 dias, de 
acordo com o consumo de ração 
da porca

(Hylife R&D Sow Farm)

Impacto do consumo 
de ração no peso da 
ninhada

< 4.5 kg 4.5-5.4 kg 5.4-6.3 kg 6.3-7.2 kg 7.2-8.2 kg > 8.2 kg

Fo
nt

e:
 H

yl
ife

Consumo de Ração 
(10 lbs = 4,5 kg)

P
e
so

 d
a
 n

in
h

a
d

a
(k

g
) 
e
m

 2
1

 d
ia

s

68
66
64
62
60
58
56
54
52

 

Ciclos
Lactação Intervalo

Taxa de
fertilidade

Gestação

Ciclo de produção das porcas com
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Projetado para produtores de carne suína, por produtores de carne suína. 
Nossos produtos são fortemente construídos e confiáveis.

Produtos construídos para durabilidade em um ambiente de fazenda 
de porcas: 

Curto prazo de entrega.

Assistência e treinamento de inicialização 
na fazenda para sua equipe.

Suporte técnico de alta qualidade em 
todas as etapas do seu projeto: 
instalação, inicialização e uso diário.

Suporte pós-venda incomparável.

Serviço excelenteProdutos fortes e duráveis

GESTAL, sempre um passo à frente!  
Jyga Technologies inc.  |  Quebec, Canadá | Kansas, EUA  | Vechta, Alemanha  |  1-866-333-7853  |  www.jygatech.com
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Ges TaTion
CiclosLactação

Taxa de
fertilidade

Intervalo Gestação

Ciclo médio de produção de porcas 
Tempo de vída
das porcaas
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