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Recursos e benefícios

 ► Software inteligente que sabe quais ovos estão a bordo

 ► Controla a operação completa do incubatório

 ► Disponível em todos os modelos X-Streamer™

 ► Biblioteca de incubação ampliada

 ► Assistente de carregamento da incubadora e de transferência

 ► Tecnologia interconectada incubadora-nascedouro

 ► Software de autoaprendizagem que orienta automaticamente o 

usuário para as melhores práticas de incubação e melhores resultados

Software para controle completo e preciso de 
cada etapa das operações de seu incubatório
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Principais recursos

Biblioteca de incubação ampliada

Perfis de incubação para diferentes aves, linhagens e idades 
de lote estão disponíveis em todos os modelos X-Streamer™. 
O perfil certo é sugerido automaticamente, o que garante o 
controle preciso da temperatura, umidade e CO₂ para cada 
lote de ovos específico.

Assistente de carregamento da incubadora e 
Assistente de transferência

O software™ permite predefinir as posições exatas dos 
carrinhos dentro das incubadoras e nascedouros, com base 
em uma função inteligente de sugestão automática. Isso 
elimina o risco de cometer erros durante o carregamento e a 
transferência.

Tecnologia interconectada incubadora-
nascedouro

Cada carrinho pode ser monitorado e rastreado dentro do 
incubatório. O software sabe quais carrinhos estão sendo 
incubados, em qual incubadora eles estavam anteriormente, 
e para qual nascedouro eles irão a seguir. Além disso, o 
recurso de análise de histórico da X-Streamer™ permite 
analisar ciclos de incubadoras e nascedouros totalmente 
integrados.

A incubação comercial envolve o gerenciamento de 
lotes de ovos com diferentes características. Com base 
em informações de lote fornecidas pelo Eagle Trax™, este 
poderoso software fornece automaticamente informações 
de programação precisas para cada lote específico de 
ovos. Essas funções inteligentes tornam a X-Streamer™ a 

primeira incubadora que sabe quais ovos estão incubados. 
O software orienta o usuário para as melhores práticas 
de incubação e resultados; não apenas para ovos de 
grupos de poedeiras de média idade, como também 
para lotes mais jovens e velhos, mais complexos.
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