
Economia
de Custos 
São necessários menos 
silos de alimentação e 
sistemas de alimentação. 

Um número ilimitado de 
fases da dieta pode ser 
criado a partir de um 
número limitado de silos. 

Melhora a conversão 
de alimentação no 
finalizador e GDU.

Precisão
Ajuste as concentrações 
da dieta em tempo real 
para atender às 
necessidades em 
evolução dos animais.

Considera as mortes e 
os desafios de saúde, 
minimizando os erros 
de orçamento de 
alimentação.

Tranquilidade 
A plataforma de software 
intuitiva permite o 
monitoramento remoto da 
fazenda a partir do aplicativo 
móvel ou do computador.

Gerenciamento de dados da 
Steamlines, registros de 
alterações no inventário do 
curral e a quantidade de 
ração que um curral está 
consumindo em relação às 
expectativas.

Economias de 
mão de obra
Os porcos permanecem em seu 
curral original enquanto o EVO 
Opti oferece mudanças na dieta, 
conforme necessário. 

Alertas diários ajudam os usuários 
a identificar currais problemáticos 
e planejar ordens de alimentação 
com mais precisão.

www.jygatech.com

A NOVA ABORDAGEM PARA
A NUTRIÇÃO DE PORCOS
EM CRESCIMENTO!

O EVO OPTI
É um sistema de alimentação 
autônomo para viveiros, acabamento 
e desenvolvimento de marrãs.

Traz recursos de mistura de ração 
para currais de forma individualizada.
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O EVO Opti é o único sistema desse tipo que pode 
registrar e gerenciar mudanças complexas na dieta por 

unidade individual, minimizando o risco/impacto de mau 
funcionamento do sistema.

Ele incorpora a capacidade de misturar combinações de 
dietas individuais distintas e ajustar essas misturas com a 

frequência necessária em cada comedouro e curral de porcos.

Cada unidade é totalmente independente e 100% autônoma.

Um sistema de notificação de alarme fornece aos trabalhadores 
avisos de interrupções no silo de alimentação ou outras 

irregularidades no celeiro.

Ao fornecer dietas personalizadas, de acordo com as necessidades 
nutricionais do porco, a formulação excessiva pode ser evitada e a 

excreção de nutrientes minimizada.

ÚNICOO QUE O TORNA

Projetado para produtores de carne suína, 
por produtores de carne suína - nossos 

produtos são resistentes e versáteis.

As certificações oficiais incluem:

SIMPLES. CONFIÁVEL. ORIGINAL.

O EVO Opti
O EVO Opti foi projetado para uso em 

aplicações comerciais e de pesquisa. 

Cada unidade autônoma permite a 

entrega/mistura de ração precisa, e 

evita a contaminação residual da 

dieta, permitindo mudanças na dieta 

a partir de locais de acesso remoto.

GESTAL, ALWAYS ONE STEP AHEAD! 
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