
Sistema flexível para maternidade



UMA SOLUÇÃO COMPLETA PARA BAIA DE MATERNIDADE

BDSWING fácil manejo, conforto e segurança para os leitões.

BDSWING é a gaiola ideal para uma solução completa de baia para maternidade reduzindo o tempo de 
manejo, aumentando o bem-estar dos leitões e o conforto da matriz.

• Segurança dos leitões - Seus leitões terão uma área mais definida para conforto e segurança
• Conforto da matriz - Espaço ajustável para matriz de qualquer tamanho ou paridade
• FLEXSPACE - Várias configurações para atender a qualquer requisito de espaço
• Easy Space - Opções que facilitam o gerenciamento e reduzem o trabalho

É TUDO SOBRE ESPAÇO

A gaiola de maternidade BDSWING 
oferece mais opções e flexibilidade 
para otimizar o espaço para sua 
matriz e leitões. As opções incluem 
uma posição de gaiola reta, angular 
ou diagonal. 

A gaiola BDSWING, juntamente com os outros componentes da materni-
dade, cria um ambiente ideal para os leitões nesta fase crítica: 

•  Área de descanso - Uma área de descanso bem mais confortável 
para os leitões com mais segurança e conforto.
•  Proteção de leitões - Maximiza a capacidade de vida dos leitões, 
garantindo um movimento seguro da matriz.
•  Opções de aquecimento - almofadas de aquecimento elétrico, 
lâmpadas de aquecimento e BDCOVER podem ser usados juntos ou 
independentemente.
•  Bebedouro - Opções de bebedouros variados para fácil acesso à 
água potável fresca. 

A gaiola angulada nos permite 
fornecer mais espaço para a matriz 
e área de convivência segura para 
os leitões, resultando em menor 
mortalidade e maiores lucros para 
você. 

lnstalar o BDSWING como uma 
gaiola diagonal é uma ótima opção 
ao reformar seu galpão de materni-
dade existente. Isso permite uma 
gaiola mais longa em uma baia 
menor e o SWINGSIDE facilita a 
entrada e a saída. 

ESPAÇO INTELIGENTE PARA O LEITÃO



“Mudei para a gaiola de maternidade BDSWING para minhas baias de 5,5’ x 8’ 
devido ao excelente design e flexibilidade. Escolhi esta gaiola porque se ajusta bem 
a todas as minhas matrizes e as barras de dedo mantêm os meus leitões seguros.” 

“Usar a posição angular da baia me permite usar o BDCOVER, que cria uma área de 
ninho segura e excelente microambiente para os leitões. Acho este ninho perfeito, 
porque os leitões adoram e sei que estão seguros. Mas acredito que nossos números 
falam por si - a maioria das minhas matrizes estão produzindo entre 14 e 18 leitões 
agora, e tenho uma taxa de mortalidade de 6 a 8%, com praticamente 0% de mortali-
dade por esmagamento.” 

- Francis Jolin St-Laurent, Gerente de Fazenda

ESPAÇO INTELIGENTE PARA A MATRIZ

ESPAÇO INTELIGENTE PARA VOCÊ

A BDSWING maximiza o conforto da matriz e oferece flexibilidade:

•  Ajustabilidade - Os lados ajustam-se em largura e a porta traseira 
ajusta-se em comprimento para acomodar marrãs ou matrizes 
reprodutoras mais velhas.
•  Seguro e confortável - O recurso de proteção para leitões, os 
mantém seguros e sua matriz confortável.
•  SWINGSIDE - A capacidade de abrir o lado garante uma transição 
de entrada/saída fácil e sem estresse para a matriz

O design inteligente do BDSWING e as opções de baia de parto Big 
Dutchman permitem uma gestão fácil e máxima comodidade: 

•  O BDSWING abre-se completamente, permitindo que a matriz gire 
antes de sair da baia, proporcionando uma entrada e saída convenien-
tes das matrizes mesmo sem porta frontal.
•  Conveniente para os trabalhadores, pois todas as áreas da baia são 
facilmente acessíveis.
•  A fácil limpeza e desinfecção da baia permite o mais alto nível de 
higiene
•  Ao usar a opção de ninho com tampa, os leitões podem ser facil-
mente verificados de ambos os lados da baia simplesmente abrindo a 
tampa. 



BIGFARMNET é um sistema de software de controle e gestão, recentemente desen-
volvidos para qualquer tipo de produção de suínos. Controlar todas as particularida-
des de sua produção é fácil com a interface de software amigável. Do controle do 
clima à análise dos resultados da produção, o BIGFARMNET torna o gerenciamento 
de toda a sua instalação fácil e rápido. 

Os dados inseridos em um computador 
podem ser disponibilizados instantane-
amente em outros computadores.

As informações podem ser inseridas 
em vários computadores.

Interface de usuário concisa e 
idêntica em todos os computadores 
para gerenciamento fácil e consis-
tente.

Ícones gráficos de todos os edifícios e 
equipamentos instalados fornecem 
uma visão geral fácil. 

Vários locais podem ser gerenciados 
de qualquer computador, em qualquer 
local.

As mensagens de alarme são exibidas 
em todos os computadores vinculados, 
permitindo uma reação em tempo real 
aos alertas.

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA PRODUÇÃO DE SUÍNOS

BIGFARMNET é um sistema que permite controlar, monitorar e gerenciar 
todos os computadores e controladores em sua fazenda a partir de um 
local central. 

EASYSLIDER é um dispositivo de dosagem controlado por computador para 
baias de maternidade. A matriz pode escolher por si mesma quando e quanto 
quer comer. Basta apenas acionar um pêndulo dentro do tubo de alimentação, 
que libera uma porção de ração.

Combinado com o sistema de controle BIGFARMNET, uma curva de alimenta-
ção individual pode ser definida para cada matriz até cinco horários de alimen-
tação podem ser programados. Este nível de controle tem um efeito positivo na 
digestão e lactação. 

A alimentação individual na baia 
resulta em ração fresca para as 
matrizes e redução da perda de 
ração.

As perdas dos leitões são evitadas

A ração no cocho é sempre fresca, 
melhorando a higiene.

A operação silenciosa resulta em 
menos estresse para as matrizes e 
leitões.

Combinado com BIGFARMNET 
você pode ter controle e uma visão 
geral do comportamento alimentar 
de cada matriz (o monitoramento 
da saúde também é possível. 

A unidade de dosagem pode ser 
removida e o tubo de alimentação 
é aberto, permitindo fácil manu-
tenção e limpeza completa.

Todo o sistema é controlado pelo 
BIGFARMNET. 
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