
Solução Completa para
Postura Comercial



Zn-AlTodos os sistemas de gaiolas Big Dutchman são produzidos com arame especial revestidos em ZN –AL, 
garantindo de 3 a 4 vezes a proteção contra corrosão, quando comparado ao arame galvanizado normal.

Vantagens
Adequação de projetos, podendo ter de
3 a 8 andares;

Comedouros são sustentados por suportes metáli-
cos que garantem a estabilidade e durabilidade;

O formato do comedouro propicia menos desperdí-
cio de ração com seu rebordo interno;

Fácil manejo das aves, mesmo nos andares mais 
altos e opções de acessos como carro e passarelas;

Melhor economia térmica quando utilizada com 
múltiplos andares, devido a possibilidade de 
grande adensamento;

Baixa mortalidade durante todo o ciclo de criação;

Sistema de alimentação que propicia e oferece 
maior estimulo as aves em seu desenvolvimento 
inicial. 

Univent Inicial – UV-S 680 e UV-S 630

Sistemas de Gaiolas Big Dutchman

Sistema de gaiola vertical para cria e recria de pintainhas.

Vantagens
A Univent é ecologicamente correta;

Disponível nas configurações de 03 a
12 andares;

As aves recebem ar fresco de forma 
direta e uniforme;

Condições ideais para um alto rendi-
mento de postura em todas as 
estações do ano;

Ambiente mais limpo e saudável para 
as aves em postura;

Sistema de alimentação confiável e de 
grande eficiência, transportando e 
oferecendo ração de forma homogê-
nea a todas as aves alojadas. Baixo 
custo de manutenção e facilidade 
operacional;

Univent 600 e 600 Plus 
Sistema vertical de gaiolas para postura comercial caracterizado pela durabilidade e alta segurança funcional, proporcionando ótimo
ambiente para as aves.



Sistemas alternativos para produção de ovos 
Natura – são módulo projetados para garantir um ambiente de alto desempenho e amigável para as aves.

Vantagens
Disponível nas configurações de 03 a 10 andares;

Maior capacidade de aves por gaiola e indicada 
para locais com restrição de espaço de construção;

A capacidade aumentada pode significar redução 
da quantidade de equipamentos, dependendo da 
necessidade do produtor e viabilizando os custos 
de implementação do aviário;

Esteira de ovos mais larga para transporte mais 
seguro até a classificação, evitando possíveis 
trincas e choques no percurso;

Sistema de alimentação confiável e de grande 
eficiência, transportando e oferecendo ração de 
forma homogênea a todas as aves alojadas. Baixo 
custo de manutenção e facilidade operacional.

Univent 788 
Sistema de gaiolas para poedeiras.

Vantagens
Comedouro reforçado que pode ser 
utilizado como escada para acesso aos 
níveis superiores;

Portas frontais de correr – acesso 
facilitado e melhor manejo das aves;

Espaço entre os níveis – melhor 
ventilação para granjas com aberturas 
laterais;

Estrutura de gaiolas reforçada e 
robusta oferecendo maior durabilidade 
do sistema.

Profit-Tier Plus 
Sistema de gaiolas para aves de postura em sistema piramidal de 3 ou 4 andares

Vantagens
Atendem as exigências e recomenda-
ções dos organismos de bem-estar 
animal;

Ótima densidade de alojamento;

Ovos perdidos são minimizados;

Sistema modular flexível, adapta-se 
a qualquer galpão;



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 02

/2
02

0

Construção

Climatização

Controladores

Sensores

Gestão remota

Esteira transportadora de ovos

Contagem de ovos

Silos, linhas de alimentação e sistemas de pesagem de ração

Sistemas de secagem e tratamento de esterco

Iluminação

A Big Dutchman oferece também o seu portfólio para a solução completa na 
avicultura de postura:

Vantagens
Alta aceitabilidade das aves;

Alto padrão de higienização;

Curta distância para deslocamento dos ovos e 
transporte seguro para os ovos, reduzindo índice 
de microtrinca;

Fácil manejo da esteira de ovos e abertura e
fechamento do ninho;

As aves são impedidas de dormirem e chocarem 
dentro do ninho;

Ninho MB 
Perfeita solução para produção de ovos.


