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MaleChain
O sistema de alimentação de corrente projetado exclusi-

vamente para galos na produção de ovos férteis



MaleChain é uma inovação da Big 
Dutchman para a qual registramos uma 
patente internacional. A alimentação 
separada de machos é um pré-requisito 
importante para altas taxas de fertilidade 
e boa qualidade de pintinhos no manejo 
de matrizes de frangos de corte. Os 
machos devem ser alimentados separa-
damente das fêmeas, para que a quanti-

dade correta de uma ração especialmen-
te misturada possa ser fornecida.
MaleChain consiste em uma corrente em 
apenas uma calha. Projetamos novas 
curvas e uma nova calha e agora 
podemos oferecer um sistema de 
alimentação com economia de espaço 
que vem como uma linha de alimentação 
completa. Um sistema inteligente que 

contém muito conhecimento especializa-
do da Big Dutchman!
Nosso sistema de alimentação por 
corrente Challenger transporta a ração. O 
MaleChain pode ser montado de forma 
muito flexível, por exemplo, em pé ou 
suspenso por guincho.
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As vantagens:
  a corrente promove o desgaste natural

do bico e, portanto, é perfeita para
machos com bicos não aparados;

  aves podem ser inspecionadas enquanto
comem;

  a alimentação é distribuída rapidamente
por todo o galpão, a corrente transporta
a ração proveniente da moega em duas

direções, reduzindo assim o estresse 
para  os machos;

  

o sistema de economia de espaço 
consiste em uma corrente inteira em 
uma única calha;

  
a altura pode ser ajustada de forma 
que as fêmeas não consigam alcançar 
a ração;

  bem adequado para qualquer
comprimento de galpão, porque a
moega pode ser instalada no início
ou no meio da linha de alimentação;

  o canal aberto facilita a limpeza;

  
boa relação preço / desempenho.

Vista seccional da nova calha

Novo design da curva

MaleChain – sistema de alimentação para galos com
economia de espaço

Big Dutchman Brasil Ltda.
Av. Vanilde S. Fernandes, 51
(Rod. Washington Luiz, km 276,5)
Fone: +55 16 2108 5300
bdbr@bigdutchman.com.br
Araraquara - SP  | CEP: 14803-036
www.bigdutchman.com.br 08

/2
01

9


