
Incubadoras e soluções 
completas em incubatórios
para lucro máximo pela vida inteira



Petersime: seu parceiro em incubação

Petersime é o fornecedor líder mundial 
de incubadoras, equipamento de incu-
batório, serviços de projeto e incubatóri-
os chave na mão. 

Nossa sede em Olsene, Bélgica (40.000 m²) 
inclui unidades de produção, um departa-
mento de pesquisa e desenvolvimento, um 
incubatório interno e um Centro de Atendi-
mento ao Cliente.

A Petersime tem escritórios regionais em 
Moscou (Rússia) e em Içara (Brasil), uma rede 
de vendas em mais de 60 países e clientes 
em mais de 150 países.

A Petersime faz parcerias com o Departa-
mento de Biotecnologia da Universidade de 
Lovaina e a Universidade de Edimburgo.

               Distribuidor Petersime



Linha Convencional

As incubadoras Petersime Convencional 
constituem uma linha completa de incuba-
doras e nascedouros que pode ser usada 
para operação de estágio único ou múlti-
plo. 

Esta família de incubadoras tem um projeto 
claro e aberto e é recomendada para incu-
batórios que querem atingir altos lucros com 
custos baixos de investimento, manutenção 
e mão de obra.

A série convencional oferece um grau 
elevado de flexibilidade com uma grande 
variedade de opções para satisfazer suas 
necessidades específicas.
•	 Incubação de ovos de galinha, peru, 

ganso e pato
•	 Capacidades variando de 16.800 a 

115.200 ovos de galinha
•	 Um grande número de opcionais em 

termos de capacidade, aquecimento, 
refrigeração, umidificação e monitora-
mento

 

Nossas incubadoras

Incubadora Convencional S576



Nossas incubadoras

Linha S

A Petersime lançou uma linha inovadora de 
incubadoras de estágio único que está fix-
ando novos padrões em incubação. Durante 
todo o ciclo de vida do seu incubatório a 
incubadora linha S resulta em:
•	 Alta produtividade de pintinhos
•	 Alta uniformidade de pintinhos
•	 Baixos custos de mão de obra, ma-

nutenção e energia

A linha S oferece uma solução para todas  
as suas necessidades em termos de capaci-
dade, recursos e expansibilidade de seu 
incubatório:
•	 Incubação de ovos de galinha, peru, 

ganso e pato
•	 Capacidades variando de 14.112 a 

115.200 ovos de galinha
•	 Várias opções para o controle da incu-

bação, automação e manejo do incu-
batório 

A linha S consiste em duas linhas de produ-
tos. Os dois modelos possuem a mesma con-
strução básica e princípios de operação, 
porém, alguns de seus recursos são difer-
entes.

•	 A AirStreamerPlus™ é o modelo pa-
drão da linha S, recomendado para incu-
batórios que preferem a interação com 
os parâmetros de incubação, com base 
na experiência do gerente de incubação. 

•	 O BioStreamer™ é o modelo top de 
linha da linha S, recomendado para in-
cubatórios que desejam obter o maior 
número possível de pintinhos de melhor 
qualidade de maneira totalmente au-
tomatizada. O BioStreamer™ disponibi-
liza uma extensa interface com o usuário 
e funções de piloto automático baseadas 
em parâmetros de Embryo-Response In-
cubation™.

A incubadora da Petersime 
BioStreamerTM é equipada 
com a tecnologia Embryo-
Response IncubationTM.



Nossas tecnologias

Embryo-Response Incubation™

A Embryo-Response Incubation™ é um sistema patenteado pela 
Petersime que garante interação constante entre o embrião e o  
ambiente da sua incubadora.
•	 CO2NTROLTM para uma ventilação ideal 
•	 OvoScanTM para uma temperatura ideal de incubação
•	 Synchro-HatchTM para uma janela de nascimento reduzida
•	 Dynamic Weight Loss SystemTM (DWLSTM) para um nível de 

umidade ideal

Por meio do diagnóstico on-line dos parâmetros de incubação o 
sistema adapta constante e interativamente os parâmetros de incu-
bação para criar o ambiente ideal para cada lote específico de ovos.

Pesquisas científicas e extensivos testes de campo comprovaram 
que a qualidade e eclodibilidade bem como o desempenho pós-
nascimento beneficiam-se desse controle ativo dos parâmetros de 
bio-resposta durante a incubação.

Monitoração e controle

Eagle Eye™ é um revolucionário pacote de software que permite 
aos gerentes de incubatório monitorarem e controlarem seu 
incubatório inteiro a partir de um único computador. O Eagle Eye™ 
fornece uma solução integrada de todos os parâmetros e configu-
rações essenciais no incubatório: incubadoras, condições da sala, 
temperaturas da água de arrefecimento, parâmetros relacionados 
ao tratamento de ar, etc.

Com recursos como a visão geral do alarme e a ferramenta de ten-
dência histórica, o Eagle Eye™ é uma ferramenta indispensável para 
os gerentes de incubatório que visam otimizar ainda mais o desem-
penho de seu equipamento e, como consequência, os resultados 
de seu incubatório.

CO2NTROLTM

OvoScanTM

Synchro-HatchTM

DWLSTM

Eagle EyeTM



HVAC
O Departamento de Projetos da Petersime 
projeta e instala de sistemas sob medida 
de tratamento de ar e de ar condicionado 
em incubatórios nos mais variados tipos de 
climas.

Carrinhos
Os carrinhos são soldados de maneira sólida 
e possuem um revestimento extra que pro-
tege contra corrosão. Todos os carrinhos são  
adequados para lavadoras automáticas. Eles 
têm um design ergonômico e baixa resistên-
cia ao deslocamento, tornando-os muito 
fáceis de manusear.

Automação
Pode-se optar por um incubatório complet-
amente automatizado e integrado. Como 
alternativa, pode-se automatizar ou semi-
automatizar certas partes do incubatório. A 
Petersime oferece as melhores soluções para 
todos os casos.

Bandejas
A Petersime desenvolveu bandejas sólidas, 
porém leves, que são projetados para uso 
intensivo. Elas são laváveis   em lavadoras 
automáticas de até 85° e possuem uma 
excelente resistência química, rigidez e es-
tabilidade dimensional para utilização ideal 
em sistemas de automação de incubatórios. 

Equipamento de incubatório



Incubatórios chave na mão

O desempenho do incubatório geralmente é medido em termos de incubabilidade e quali-
dade dos pintinhos, mas tem mais. Para serem realmente competitivos, os incubatórios de-
vem usar todos os seus insumos da maneira mais eficiente e econômica possível. 

Projetamos, entregamos e instalamos incubatórios completos dentro do prazo e orçamento 
predefinidos e fornecemos suporte por toda a vida útil do incubatório. A Petersime tem mais 
de 40 anos de experiência no projeto de incubatórios chave na mão. Já instalamos muitos 
incubatórios chave na mão em todo o mundo. E mais de 6.000 desenhos de leiautes de incu-
batórios já foram feitos pelos nossos especialistas. 

O Departamento de Projetos da Petersime projeta seu incubatório em 3D.
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Nossos serviços

Oferecemos excelente serviço pós-vendas. 
Fornecendo tranquilidade que resulta da 
confiança no nosso equipamento e serviço 
de apoio 24 horas por dia.

A Petersime possui um moderno Centro  
de Atendimento ao Cliente com um show-
room e instalações de treinamento em 
sua sede. E mais, um número crescente de 
distribuidores locais possuem Engenheiros 
de Manutenção de Campo Certificados pela 
Petersime e almoxarifados de peças de repo- 
sição que podem oferecer uma solução 
rápida para o seu problema em seu próprio 
idioma. 

•	 Atendimento de suporte 24/7 de es-
pecialistas técnicos e em incubação

•	 Documentação em 13 idiomas 
(www.servicepetersime.com)

•	 Um Guia de Incubação abrangente
•	 Atualizações gratuitas de software
•	 Uma extensa e-shop de peças de 

reposição 
(www.partspetersime.com)

•	 Cursos de treinamento em incu-
bação

•	 Pacotes de serviços para máxima 
eficiência do incubatório


