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A INCOMAX é uma empresa com grande conhecimento na área da 

incubação de ovos e criação de aves, nomeadamente, incubadoras 

(chocadeiras), criadeiras e acessórios.

Os produtos da INCOMAX destacam-se pela inovação, tecnologia, 

baixo consumo de energia e qualidade, de forma a atingir a máxima 

eficiência do investimento.

A INCOMAX está sempre atenta à evolução no sector tendo equipamentos 

ajustados à exigência de cada cliente.

Seja para o cliente particular ou profissional, todos os produtos 

INCOMAX são de utilização fácil e intuitiva nunca descuidando a 

qualidade exigida no processo de incubação.

Com um crescimento sustentado e um serviço de qualidade 

reconhecido, a INCOMAX sentiu a necessidade de alargar o seu 

mercado. Actualmente, estamos presentes em Angola, Moçambique, 

Cabo Verde, São Tomé e Brasil. A presença nestes países verifica-se 

através de agentes locais em contacto direto com o pequeno produtor 

e/ou em projetos de grande dimensão. Todos os Centros de Incubação 

desenvolvidos são sempre acompanhados no terreno directamente 

pelos nossos técnicos especializados

A INCOMAX tem a percepção que a valorização do cliente é o factor 

essencial no crescimento sustentável da empresa.
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ABELHAS - Incubadoras

REPTEIS - Incubadoras

Existem 3 factores essenciais 
para a obtenção de sucesso na 

incubação: 

Temperatura
Viragem dos ovos

Humidade

Quanto maior o rigor no controlo destes 3 factores 
críticos maior será o rendimento obtido. 
A humidade é dos principais factores na 

incubação, sendo que o controlo automático faz 
aumentar significativamente a taxa  de sucesso.  

Atenção que humidade automática é diferente de 
controlo de humidade.
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INCUBADORAS PARA AVES

 
Incubadoras Manuais

Incubadoras Automáticas
Incubadoras Automáticas c/ Controlo de Humidade
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ESpECIfICAçõES

Voltagem ADApTADOR DC12V

Consumo Max. 10W   |   Média. 8W

Dimensões (C) 260 x (L) 200 x (A) 110 (mm)

peso 0.7 kg

InCuBADORA DIgITAL - EDuCACIOnAL

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

>  Para amadores, estudantes, professores e cientistas

>  Controlo automático de temperatura

>  Viragem automática de ovos com auto stop

>  Reservatório com esponja para humidificação automática

>  Óptimas condições de incubação com menu de selecção de aves

>  LCD com visualização de toda a informação do programa 
    seleccionado

>  Janela de visualização de ovos de grande dimensão

>  Contagem decrescente dos dias até à eclosão

>  Zonas com acomodação dos ovos de todos os tamanhos, desde o   

    ovo de pato ao ovo de codorniz

>  Sensor e alarme caso a janela de visualização esteja aberta

 >  Possibilidade em ser utilizada como criadeira temporária 
    após a eclosão

>  Sensor e alarme para reabastecimento de água

 >  Alarme sonoro para condições anormais

Premiado como melhor dispositivo 
de educação pela Associação de 
professores nos EUA

3
OVOS

3
OVOS

2**
OVOS

3
OVOS

2**
OVOS

TABuLEIRO 
pEQuEnO

(7 ovos)*

TABuLEIRO 
gRAnDE

(2 ovos)**

EZ SCOpE

Ovoscópio

0107

08 10

09 11

0302 05 0604

VIRAgEM
AuTOMáTICA

SEM COnTROLO
DE HuMIDADE

TEMpERATuRA  
DIgITAL

RCOM PRO MINI

7*
OVOS

01-  OuTRAS AVES

02 - CODORnIZ

03 - pATO

04 - gALInHA

05 - fAISãO

06 -  BOTãO OK

07 -  BOTãO SELECçãO

08 -   InDICADOR DE TEMpERATuRA

09 -    InDICADOR DE VIRAgEM DOS OVOS

10 -   ABASTECIMEnTO DE águA

11 -  InDICADOR DE DIAS
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ESpECIfICAçõES

Voltagem ADApTADOR DC12V

Consumo Max. 10W   |   Média. 8W

Dimensões (C) 260 x (L) 200 x (A) 110 (mm)

peso 0.7 kg

2~4 DIAS 6~8 DIAS

10~12 DIAS 14~16 DIAS

PressIONAr O bOtãO PArA 
INsPeCCIONAr O OvO

O computador e a webcam não 
estão incluídos no produto.

OVOSCópIO - OBSERVAçãO DE OVOS

Se utilizar uma webcam ligada à Internet, pode 
observar o processo de incubação no seu PC através 
do EZ Scope.
Este é o aspecto da incubadora Rcom mini e o EZ 

Scope quando estão incorporados.

VIRAgEM
AuTOMáTICA

SEM COnTROLO
DE HuMIDADE

TEMpERATuRA  
DIgITAL

RCOM EZ SCOPE
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InCuBADORA AnALógICA

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

>  Design de luxo para conceito aerodinâmico em forma de ovo

>  Incubadora aconselhada para criadores que pretendam efectuar 
    um baixo investimento

>  Isolamento duplo para minimizar a entrada de bactérias/parasitas e    
    sua proliferação.

>  Controlador de ar para controlar a quantidade de ar dentro da                                                                                            
    incubadora

>  Tampa transparente para facilitar a visualização dos ovos

>  Desmontagem para fácil limpeza

>  Viragem automática dos ovos (opção) *
>  Fluxo de ar desenvolvido de forma a que a ventilação não entre em                                                                                                                                               
    contacto directo com os ovos

 >  Capacidade para 24 ovos de galinha

ESpECIfICAçõES

RCOM KING SURO ECO 

  

  

 

Voltagem AC 220-240V, 50/60 Hz

Consumo Max. 48W  |   Média. 25W

Dimensões (C) 432 x (L) 231 x (A) 262 (mm)

peso 2.5 Kg

24
OVOS

20
OVOS

60
OVOS

9-12
OVOS

40
OVOS

19
OVOS

Incubadora económica com possibilidade 

de adaptar o kit de viragem automático 

e o sistema de controlo de humidade 

(componentes opcionais)
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funçõES

OuTRAS funçõES

>  Estrutura fechada para evitar condensação na janela de visualização                                                                                                                                     
    da incubadora

>  Suporte rotativo que controla convenientemente o aquecimento

>  Entrada frontal para abastecimento de água              

>  Parte inferior do tabuleiro dos ovos é desenvolvido com piso em 
    relevo para evitar que as crias tenham deformidades nas pernas

>  4 furos para ventilação de ar, de fora para dentro, para não afectar o                                                                                                                                                
    aquecimento da incubadora 

>  Podem colocar-se diferentes tipos de ovos sobre o tabuleiro, devido 
    ao ajuste dos separadores

>  Recomendado ter o peso equilibrado na incubadora

>  O sistema de humidade automático (APS) tem uma bomba com tubo                                                                                                                                             

    de silicone para ser mais durável

OpçãO

InTERVALO DE VIRAgEM

RCOM KING SURO ECO 

bASE DE  
ROTAçãO

SUPORTE PARA SISTEmA DE VIRAgEm AUTOmáTICO

* No modelo ECO esta opção é um extra. deve ser 
solicitado separadamente.

mOTOR DE  
ROTAçãO

bRAçO DE  
ROTAçãO

 

>  ângulo de viragem: 45 graus
>  A cada 1 hora o ângulo de viragem muda 90 graus

01
02

01- LED AQuECIMEnTO

02- REguLADOR DE TEMpERATuRA

SISTEmA AUTOmáTICO 
DE bOmbEAmENTO 

PAINEL DE CONTROLO
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RCOM KING SURO MAX 

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

>  Design de luxo para conceito aerodinâmico em forma de ovo 
    com excelentes resultados

>  maior confiança através da aplicação de um sensor de temperatura                                                                                                                                      
     e humidade

>  Óptima relação preço vs qualidade para todas as funções existentes.                                                                                                                                     

>  Recomendado para criadores de aves domésticas que pretendam 
    qualidade a baixo custo. 

>  Controlo electrónico com dispositivo de inteligência artificial                                                                                                                                       
     para  ajuste automático do ciclo de incubação, mediante as                                                                                                                                               
     condições ambientais

>  Viragem automática

>  Humidade automática e controlável (APS)

>  Tampa transparente para facilitar a visualização dos ovos

>  Desmontagem para fácil limpeza

>  Isolamento duplo para minimizar a entrada de bactérias/parasitas 
    e  sua proliferação

>  Controlo da quantidade de entrada de ar dentro da incubadora

>  Regulador de entrada de ar (evita que o ar seja projectado                                                                                                                                       
    directamente no ovo)

>  baixa dependência da máquina relativamente ao utilizador pelo seu 
    automatismo e humidade controlável

 

  

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL

Voltagem AC 220-240V, 50/60 Hz

Consumo Max. 48W  |   Média. 25W

Dimensões (C) 432 x (L) 231 x (A) 262 (mm)

peso 2.5 Kg

ESpECIfICAçõES

24
OVOS

20
OVOS

60
OVOS

9-12
OVOS

40
OVOS

19
OVOS

Incubadora recomendada para pequenos 

criadores que pretendam uma boa relação 

preço vs qualidade.
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RCOM KING SURO MAX 

funçõES

>  Sistema de bombeamento automático de humidade com 
    regulador de velocidade                                                                                                                                       

>  Conversor ºC - ºF

>  Alarme e indicador de temperatura para valores anormais causados                                                                                                                                         
    por alterações bruscas de temperatura exterior

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação em caso  
    de falha de energia

>  Fácil de usar, com 3 botões

>  Estrutura fechada para evitar condensação na janela de visualização

>  Suporte rotativo que controla convenientemente o aquecimento

>  Entrada frontal para abastecimento de água

>  Função automática de humidificação para um mínimo de 2 minutos                                                                                                                                          
    (pressionar o botão 10 segundos)

OuTRAS funçõES

>  4 furos para ventilação de ar, de fora para dentro, para não afectar o                                                                                                                                                
    aquecimento da  incubadora

>  Recomendado ter o peso equilibrado na incubadora

>  Podem colocar-se diferentes tipos de ovos sobre o tabuleiro devido ao 
     ajuste dos separadores - Tabuleiro Universal

>  Parte inferior do tabuleiro dos ovos é feito com piso em relevo para                                                                                                                                             
    evitar que as crias tenham deformidades nas pernas

>  O sistema de humidade automático (APS) tem uma bomba com tubo                                                                                                                                             
    de silicone para maior durabilidade

JANELA DE  
VISUALIZAçãO

PAINEL DE  
CONTROLO

CONTROLADOR DO  
NÍVEL DE VENTILAçãO

PINO DE LIgAçãO

TAbULEIRO
gARRAFA  

DE PLáSTICO  
NãO INCLUÍDO

SISTEmA AUTOmáTICO  
DE bOmbEAmENTOCORPO INFERIOR

SEPARADOR 
DOS OVOS

bASE DE  
ROTAçãO

SUPORTE

mOTOR DE  
ROTAçãO

bRAçO DE  
ROTAçãO

 

COMpOSIçãO

01- LED AQuECIMEnTO

02- DISpLAY DE TEMpERATuRA

03- DISpLAY DE HuMIDADE 

04- LED HuMIDIfICAçãO 

 

05- BOTãO DE AuMEnTO

06- BOTãO DE REDuçãO 

07- BOTãO DE SELECçãO DO MEnu 

08- ALARME DE CORTE DE CORREnTE ELÉTRICA                                                                                                                                           

01 02

08

03 04

070605
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RCOM MAX 20 

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

>  maior confiança através da aplicação de um sensor de temperatura                                                                                                                                      
    e humidade de alta precisão

>  Sensor de temperatura exterior para um ajustamento da                         
    temperatura de incubação

>  Óptima técnica de circulação de ar 

>  Configuração automática de temperatura / humidade e 
    seu ajustamento

>  método de humidade antiblástica por aquecimento de água que  
     trava o crescimento bacteriano

>  Isolamento duplo para minimizar a influência da temperatura  
     exterior 

>  Aplicação SmSP para fornecimento de energia estável

>  Alarme para necessidade de água

>  Dispositivo com bloqueio

>  Design de luxo com excelente facilidade de operar

>  Recomendado para criadores exigentes que pretendem 
    óptimos resultados

 

  

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL
SOLuçãO unIVERSAL

Voltagem AC 220-240V, 50/60 Hz

Consumo Max. 65W  |   Média. 48W

Dimensões (C) 500 x (L) 410 x (A)160 (mm)

peso 4.5 Kg (p.L.)  5.5 Kg (p.B.)

 

TABuLEIRO unIVERSAL InCLuíDO

ESpECIfICAçõES

18/22
OVOS

16/20
OVOS

52/60
OVOS

7/10
OVOS

36/40
OVOS

16/20
OVOS

Incubadora recomendada para criadores 

exigentes e para ovos valiosos. Segundo 

inquérito, este modelo foi considerado 

como a melhor incubadora na Europa e EuA 

durante o ano de 2013.



AV
ES

 - 
IN

C
U

BA
DO

RA
S

13

RCOM MAX 20 

funçõES

>  Controlo de humidade efectuado por evaporação de água através 
    de uma resistência no interior do reservatório de água

>  Conversor ºC - ºF

>  Fácil abertura/fecho da janela de visualização com acrílico duplo

>  Tabuleiro universal para vários tamanhos de ovos

>  base de apoio dos ovos com relevo para não derrapar

>  Desenvolvido para fácil limpeza

>  Dispositivo com bloqueio

                              

OuTRAS funçõES

>  Alarme e indicador de temperatura para valores anormais causados         
    por alterações bruscas de temperatura exterior

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação em caso de   

    falha de energia

>  Tampa no ventilador de circulação de ar para protecção

>  Projectado para controlo de calor e sua segurança

>  Tem tampa de segurança para o sistema de humidade

>  Sistema de humidade com maior durabilidade e à prova de água

>  Tem alarme para quando a água precisa de ser reposta

>  Aplicação SmSP para fornecimento de energia estável

TABuLEIROS OpCIOnAIS

01- DISpLAY DE TEMpERATuRA

02- DISpLAY DE HuMIDADE

03- AuMEnTO DE HuMIDADE

04- DIMInuIçãO DE HuMIDADE

05- BOTãO DE pROgRAMAçãO

06- ALARME QuAnDO Há fALHA   
       DE EnERgIA               

07- LED DE HuMIDADE

08- LED DE VIRAgEM   

09- LED DE HuMIDIfICAçãO         

10- LED DE fALHA DE águA

11- VIRAgEM DE OVOS

12- DIMInuIçãO DE TEMpERATuRA

13- AuMEnTO DE TEMpERATuRA

tAbuleIrO PequeNO
para ovos pequenos
(Ovos de codorniz, papagaio)
Espaço para 52 ovos 

tAbuleIrO MédIO
para ovos médios
(Ovos de galinha, pato)
Espaço para 20 ovos 

tAbuleIrO GrANde 
para ovos grandes
(Ovos de ganso, pavão)
Espaço para 10 ovos 

tAbuleIrO Ajustável, 
COM sePArAdOres  
eM rOlOs
Recomendado para ovos 
valiosos

01 02

03

04

05

06

07 09

1011

12

13

08

TABuLEIROS InCLuíDOS

tAbuleIrO uNIversAl 
Com o tabuleiro universal
pode incubar diferentes 
tamanhos de ovos 

*
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RCOM PRO USB 20 

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

MODO AuTOMáTICO

>  Ecrã LCD com informação de incubação e design gráfico animado

>  Planos de incubação memorizados para várias espécies 
     (parâmetros recomendados)

>  Tem modo manual, para especialistas em incubação 

>  Sensor de temperatura exterior para um ajustamento da                                                                                                                                                     
    temperatura de incubação

>  Design superior com funções convenientes

>  Óptima técnica de circulação de ar

>  Configuração automática de temperatura / humidade e seu
    ajustamento

>  método de humidade antiblástica por aquecimento de água, que     
    trava o crescimento bacteriano

> Janela com isolamento duplo para minimizar a influência da   
   temperatura exterior 

> maior confiança através da aplicação de um sensor de temperatura   
   e humidade de alta precisão        

Este modo oferece-lhe a maneira mais fácil de atingir as condições ideais 
de incubação com programas pré-definidos para diversas espécies.
O utilizador não necessita de controlar ou monitorizar a incubadora 
excepto para adicionar água (Quando solicitado pela máquina)
Além dos programas pré-definidos esta incubadora permite criar um 
plano de incubação com os parâmetros pretendidos.

 

  

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL 
COM SISTEMA DE pLAnEAMEnTO

InTELIgênCIA ARTIfICIAL 

pROgRAMA DE gESTãO DE InCuBAçãO
- uSB

É um programa para configurar e gerir todos os dados 
durante a incubação ou após a eclosão 

Voltagem AC 220-240V, 50/60 Hz

Consumo Max. 65W  |   Média. 48W

Dimensões (C) 500 x (L) 410 x (A)160 (mm)

peso 4.7 Kg (p.L.)  6 Kg (p.B.)

ESpECIfICAçõES

20
OVOS

20
OVOS

52
OVOS

10
OVOS

20
OVOS

20
OVOS

Esta incubadora possui programas pré-

definidos para várias raças. Ideal para 

amantes de aves que não têm tempo 

disponível. Comprova excelentes resultados.
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RCOM PRO USB 20 

funçõES

>  Sistema de controlo de humidade através de 
    uma micro-resistência interna

>  Conversor ºC - ºF

>  Vários tipos de tabuleiros para vários tipos/tamanhos de ovos

>  base de apoio dos ovos com relevo para não derrapar

>  Desenhado para fácil limpeza

funCõES DE SEguRAnçA

SOMEnTE nO MODELO uSB 

>  Aplicação SmSP para fornecimento de energia estável

>  Tem alarme para quando a água precisa de ser reposta

>  Sistema de humidade com maior durabilidade e à prova de água

>  Tem protecção de segurança para o sistema de humidade

>  Projectado para controlo de calor e sua segurança

>  Tem função de auto-detecção de condições anormais

>  Protecção no ventilador de circulação de ar 

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação
    em caso de falha de energia 

>  Alarme e indicador de temperatura para valores anormais
    causados por alterações bruscas de temperatura exterior 

>  Função de download de dados para a incubação de um pássaro                                                                                                                                          
    específico

>  Função de monitorização remoto capaz de verificar o estado de                                                                                                                                                    
    incubação dos ovos

>  Pode imprimir os dados de incubação e/ou transferi-los online

>  Armazenamento em memória das condições de incubação

>  Armazenamento de dados de incubação em tempo real e gestão do
    estado da incubadora no PC

>  Controlo automático das condições da incubadora, de acordo
    com a densidade dos ovos e perda de peso dos mesmos 

>  gestão de várias incubadoras com um PC

>  gestão de registos de incubação após a eclosão e descrição gráfica
    do ambiente de incubação 

TABuLEIROS InCLuíDOS

TABuLEIROS OpCIOnAIS

01- MEnu

02- MAnuAL Ou AuTOMáTICO

03- funçõES

04- AuMEnTAR

05- DIMInuIR

 06- EnTER

tAbuleIrO PequeNO
para ovos pequenos
(Ovos de codorniz, papagaio)
Espaço para 52 ovos 

tAbuleIrO MédIO
para ovos médios
(Ovos de galinha, pato)
Espaço para 20 ovos 

tAbuleIrO GrANde 
para ovos grandes
(Ovos de ganso, pavão)
Espaço para 10 ovos 

tAbuleIrO Ajustável, 
COM sePArAdOres  
eM rOlOs
Recomendado para ovos 
valiosos

tAbuleIrO uNIversAl 
Com o tabuleiro universal
pode incubar diferentes 
tamanhos de ovos 

02

03

04

06

05

01
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RCOM MAX 50 

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

>  maior confiança através da aplicação de um sensor de temperatura     
    e humidade de alta precisão

>  Design de luxo e de fácil operação

>  Óptima técnica de circulação de ar

>  Configuração automática de temperatura / humidade e seu                                                                                         
     ajustamento

>  método de humidade antiblástica por aquecimento de água, 
    que trava o crescimento bacteriano

>  Janela com isolamento duplo para minimizar a influência da   

    temperatura exterior 

>  Aplicação SmSP para fornecimento de energia estável 

>  Alarme para necessidade de água

>  Dispositivo com bloqueio

>  Sensor de temperatura exterior para um ajustamento da                                                                                                                                                   
    temperatura de incubação

 

  

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL
SOLuçãO unIVERSAL

Voltagem AC 220-240V, 50/60 Hz

Consumo Max. 120W  |   Média. 65W

Dimensões (C) 633 x (L) 523 x (A)171 (mm)

peso 7 Kg (p.L.)  9 Kg (p.B.)

TABuLEIRO unIVERSAL InCLuíDO 

48/52
OVOS

42/46
OVOS

116/120
OVOS

24/28
OVOS

70/75
OVOS

40/46
OVOS

Incubadora para criadores exigentes com 

uma quantidade de ovos considerável. possui 

controlo nos 3 factores críticos de incubação.

ESpECIfICAçõES
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tAbuleIrO Ajustável, 
COM sePArAdOres  
eM rOlOs
Recomendado para ovos 
valiosos

RCOM MAX 50

funçõES

>  Controlo de humidade efectuado por evaporação de água através 
    de uma resistência no interior do reservatório de água

>  Conversor ºC - ºF

>  Fácil abertura/fecho da janela de visualização, com acrílico duplo

>  Tabuleiro universal para vários tamanhos de ovos

>  Ajuste de entrada de ar

>  Desenhado para fácil limpeza

>  Dispositivo com bloqueio                              

funCõES DE SEguRAnçA

>  Alarme e indicador de temperatura para valores anormais causados  
    por alterações bruscas de temperatura exterior

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação em caso  
    de falha de energia

>  Protecção no ventilador de circulação de ar

>  Projectado para controlo de calor e sua segurança

>  Sistema de humidade com maior durabilidade e à prova de água

>  Tem alarme para quando a água precisa de ser reposta

>  Aplicação SmSP para fornecimento de energia estável

TABuLEIROS OpCIOnAIS

01- DISpLAY DE TEMpERATuRA 

02- DISpLAY DE HuMIDADE

03- AuMEnTO DE HuMIDADE

04- DIMInuIçãO DE HuMIDADE

05- BOTãO DE pROgRAMAçãO

06- ALARME QuAnDO Há fALHA DE    
       EnERgIA

07- LED DE AQuECIMEnTO

tAbuleIrO PequeNO
para ovos pequenos
(Ovos de Codorniz, papagaio)
Espaço para 116 ovos

tAbuleIrO MédIO
para ovos médios
(Ovos de galinha, pato)
Espaço para 48 ovos 

tAbuleIrO GrANde 
para ovos grandes
(Ovos de ganso, pavão)
Espaço para 24 ovos 

01 02
03

04

05

06

07 09

10

11

12

13

08

08- LED DE VIRAgEM

09- LED DE HuMIDIfICAçãO

10- LED DE fALHA DE águA

11- VIRAgEM DE OVOS 

12- DIMInuIçãO DE TEMpERATuRA

13- AuMEnTO DE TEMpERATuRA

tAbuleIrO uNIversAl 
(InCLuíDO)
Com o tabuleiro universal
pode incubar diferentes 
tamanhos de ovos 

*

TABuLEIROS InCLuíDOS
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RCOM PRO USB 50 

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

MODO AuTOMáTICO

>  Ecrã LCD com informação de incubação e design gráfico animado

>  Planos de incubação memorizados para várias espécies 
     (parâmetros recomendados)

>  Tem modo manual, para especialistas em incubação 

>  Sensor de temperatura exterior para um ajustamento da                                                                                                                                                     
    temperatura de incubação

>  Design superior com funções convenientes

>  Óptima técnica de circulação de ar

>  Configuração automática de temperatura / humidade e seu
    ajustamento

>  método de humidade antiblástica por aquecimento de água, que     
    trava o crescimento bacteriano

> Janela com isolamento duplo para minimizar a influência da   
   temperatura exterior 

> maior confiança através da aplicação de um sensor de temperatura   
   e humidade de alta precisão        

 

  

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL 
COM SISTEMA DE pLAnEAMEnTO

InTELIgênCIA ARTIfICIAL 

pROgRAMA DE gESTãO DE InCuBAçãO
- uSB

É um programa para configurar e gerir todos os dados 
durante a incubação ou após a eclosão 

Voltagem AC 220-240V, 50/60 Hz

Consumo Max. 120W  |   Média. 65W

Dimensões (C) 633 x (L) 523 x (A)171(mm)

peso 8 Kg (p.L.)  10 Kg (p.B.)

ESpECIfICAçõES

48
OVOS

48
OVOS

116
OVOS

24
OVOS

48
OVOS

48
OVOS

Este modo oferece-lhe a maneira mais fácil de atingir as condições 
ideais de incubação com programas pré-definidos para diversas 
espécies.
O utilizador não necessita de controlar ou monitorizar a incubadora 
excepto para adicionar água (Quando solicitado pela máquina)
Além dos programas pré-definidos esta incubadora permite criar um 
plano de incubação com os parâmetros pretendidos.

para criadores com pouca disponibilidade de 

tempo e amantes de aves. Esta incubadora 

possui programas para incubação de várias 

raças.
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RCOM PRO USB 50 

funçõES

>  Controlo de humidade efectuado por evaporação de água 
    através de uma resistência no interior do reservatório de água

>  Conversor ºC - ºF

>  Vários tipos de tabuleiros para vários tipos/tamanhos de ovos

>  Placa com relevo, para não derrapar

>  Desenhado para fácil limpeza

>  Dispositivo com bloqueio                              

funCõES DE SEguRAnçA

SOMEnTE nO MODELO uSB 

>  Aplicação SmSP para a fornecimento de energia estável

>  Tem alarme para quando a água precisa de ser reposta

>  Sistema de humidade com maior durabilidade e à prova de água

>  Tem protecção de segurança para o sistema de humidade

>  Projectado para controlo de calor e sua segurança

>  Tem função de auto-detecção de condições anormais

>  Protecção no ventilador de circulação de ar

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação
    em caso de falha de energia 

>  Alarme e indicador de temperatura para valores anormais
    causados por alterações bruscas de temperatura exterior 

>  Função de download de dados para a incubação de um pássaro                                                                                                                                          
    específico

>  Função de monitorização remoto capaz de verificar o estado de                                                                                                                                                    
    incubação dos ovos

>  Pode imprimir os dados de incubação e/ou transferi-los online

>  Armazenamento em memória das condições de incubação

>  Armazenamento de dados de incubação em tempo real e gestão do
    estado da incubadora no PC

>  Controlo automático das condições da incubadora, de acordo
    com a densidade dos ovos e perda de peso dos mesmos 

>  gestão de várias incubadoras com um PC

>  gestão de registos de incubação após a eclosão e descrição gráfica
    do ambiente de incubação 

TABuLEIROS InCLuíDOS

01- MEnu

02- MAnuAL Ou AuTOMáTICO

03- funçõES

04- AuMEnTAR

05- DIMInuIR

06- EnTER

tAbuleIrO PequeNO
para ovos pequenos
(Ovos de codorniz, papagaio)
Espaço para 116 ovos 

tAbuleIrO MédIO
para ovos médios
(Ovos de galinha, pato)
Espaço para 48 ovos 

tAbuleIrO GrANde 
para ovos grandes
(Ovos de ganso, pavão)
Espaço para 24 ovos 

tAbuleIrO Ajustável, 
COM sePArAdOres  
eM rOlOs
Recomendado para ovos 
valiosos

tAbuleIrO uNIversAl 
Com o tabuleiro universal
pode incubar diferentes 
tamanhos de ovos 

02

03

04

06

05

01

TABuLEIROS OpCIOnAIS
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RCOM MARU CT

 

  

A ADICIOnAR VALOR à VIDA DA SuA AVE

MARu CT 190

MARu CT 380

A TECnOLOgIA A COnQuISTAR O fuTuRO

rCOM MAru 
Ct MAX 190

rCOM MAru 
Ct MAX 380

rCOM MAru 
Ct MAX 1000

Modelo MX-190 MX-380 MX-1000

Capacidade 
zona de 
incubação

(Ovos de 
galinha)

138 276 736

Capacidade 
zona de 
eclosão

(Ovos de 
galinha)

46 92 184

Método de 
viragem Berço Berço Berço

ângulo de 
viragem 0,90º (  5º) 0,90º (  5º) 0,90º (  5º)

Intervalo de 
viragem 0,60,120,180 0,60,120,180 0,60,120,180

Dispositivo de  
humidificação incluído incluído incluído 

número de 
tabuleiros 3 + 1 6 + 2 16 + 4

Dimenções 
(LxCxA) 
[mm]

425x473x765 425x790x765 845x790x890

Temperatura 
/ Humidade

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

peso [Kg] 25 30 53

Consumo 
médio[W] 70 70 70

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

MARu CT 1000

ESpECIfICAçõES

Ideais para mini centros de incubação. possui 

controlo nos 3 factores críticos de incubação. 

permite efectuar cargas de ovos completas ou 

múltiplas.
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RCOM MARU CT

funçõES pRInCIpAIS 

funçõES 

>  Controlo de painel simplificado integrado

>  Controlo automático de temperatura e humidade e seu ajustamento

>  Viragem automática e função para escolher o tempo de intervalo entre viragens (1h, 2h, 3h) 

>  FND display para um reconhecimento fácil do estado de incubação

>  Sistema de controlo electrónico de inteligência artificial aplicada a partir da tecnologia Rcom 

>  maior confiança através da aplicação de um sensor de temperatura  e humidade 

>  Sistema de aquecimento de água por evaporação para eliminar bactérias

>  Sensor de nível de água e sistema de alerta

>  Tem uma placa de isolamento de alta densidade, para manter a
    temperatura estável e maximizar a eficiência energética.

>  Varia entre °C e °F

>  Equipada com câmara de eclosão

>  Viragem dos ovos pára quando se abre a porta

>  Sistema de controlo de humidade na incubadora

>  Aviso e alarme para informar se a temperatura oscila por causa da temperatura ambiente 

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação em caso de falha de energia 

>  Entrada na frente para o abastecimento de água

>  Função automática de paragem da viragem horizontal dos ovos e
    função manual para posicionamento dos tabuleiros

>  Selecção individual da coluna para viragem dos ovos

>  Tabuleiro universal com ajuste para possibilitar a adaptação de vários tamanhos de ovos

RCOM MARu MAX 1000

14 15

RCOM MARu MAX 190 / 380

01 02 03 04
05

06

07

09

10

11

12 13

08
01- LED DE AQuECIMEnTO

02- DISpLAY DE TEMpERATuRA

03- DISpLAY DE HuMIDADE

04- LED DO SISTEMA DE HuMIDADE

05- AuMEnTAR TEMpERATuRA E HuMIDADE

06- DIMInuIR TEMpERATuRA E HuMIDADE

07- MEnu DE SELECçãO

08- BOTãO DE VIRAgEM

09- LIgAR MOTOR pARA A HuMIDADE

10- BOTãO DE COnfIguRAçãO

11- ALARME QuAnDO Há fALHA  DE EnERgIA 

12- LED DE VIRAgEM 

13- LED DE fALHA DE águA

14- LED L LIgADO

15- LED R LIgADO
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RCOM MARU ST MAX

 

  

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL

MARu ST MAX 100

MARu ST MAX 200

MARu ST MAX 300

A TECnOLOgIA A COnQuISTAR O fuTuRO

rCOM 
MAru 

st MAX 100

rCOM 
MAru 

st MAX 200

rCOM 
MAru 

st MAX 300

rCOM 
MAru 

st MAX 500

Modelo MX-100S MX-200S MX-300S MX-500S

Capacidade 
zona de 
incubação

(Ovos de 
galinha)

96 192 288 480

Método de 
viragem Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento

ângulo de 
viragem 0, 180º 0, 180º 0, 180º 0, 180º

Intervalo de 
viragem 0,60,120,180 0,60,120,180 0,60,120,180 0,60,120,180

Dispositivo de  
humidificação Incluído Incluído Incluído Incluído

Opcional Divisor de 
rolamento

Divisor de 
rolamento

Divisor de 
rolamento

Divisor de 
rolamento

número de 
tabuleiros 2 pisos 4 pisos 3 pisos 5 pisos

Dimenções 
(LxCxA) 
[mm]

484x637x414 484x637x573 730x700x570 730x700x760

Temperatura 
/ Humidade

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

peso [Kg] 19 26 44 52

Consumo 
médio[W] 70 70 70 70

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

MARu ST MAX 500

ESpECIfICAçõES

Modelo  com a particularidade de efectuar a viragem 

por rolamento do ovo. Recomendado para ovos mais 

exigentes.
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RCOM MARU ST MAX

funçõES pRInCIpAIS 

funçõES 

OpCIOnAL 

>  Controlo automático de temperatura e humidade e seu ajustamento

>  Viragem automática e função para escolher tempo de intervalo entre viragens

>  Função de viragem ON/OFF para cada tabuleiro de ovos

>  Sistema de controlo eletrónico de inteligência artificial aplicada a partir da tecnologia Rcom

>  maior confiança através da aplicação de um sensor de temperatura e humidade

>  Janela dupla e transparente

>  Tampa de deslizar para controlar a ventilação do ar na incubadora

>  minimização da variação de temperatura utilizando a tecnologia de fluxo de ar Rcom

>  Sistema de aquecimento de água por evaporação para eliminar bactérias

>  Sensor de nível de água e sistema de alerta

>  Tem uma placa de isolamento, de alta densidade, para manter a temperatura estável e maximizar a eficiência energética

>  LCD/ FND display para um reconhecimento fácil do estado de incubação

>  Varia entre °C e °F

>  Sistema de humidade incluído na incubadora

>  Aviso e alarme para informar se a temperatura oscila por causa da temperatura ambiente

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação em caso de falha de energia 

>  Entrada na frente para o abastecimento de água

>  Sistema de deslizamento de tabuleiro universal para o armazenamento fácil dos ovos 

>  Todos os ângulos de viragem de ovos estão disponíveis por tabuleiro

>  Tabuleiro universal e divisor AL para ajustar ao tamanho do ovo

>  Divisor de rolos para uma viragem de ovos mais eficiente (vendido separadamente)

RCOM MARu ST MAX 100 /200 /300 /500

01 02 03 04
05

06

07

09

10

11

12 13

08
01- LED DE AQuECIMEnTO

02- DISpLAY DE TEMpERATuRA

03- DISpLAY DE HuMIDADE

04- LED DO SISTEMA DE HuMIDADE

05- AuMEnTAR TEMpERATuRA E HuMIDADE

06- DIMInuIR TEMpERATuRA E HuMIDADE

07- MEnu DE SELECçãO

08- BOTãO DE VIRAgEM

09- LIgAR MOTOR pARA A HuMIDADE

10- BOTãO DE COnfIguRAçãO

11- ALARME QuAnDO Há fALHA  DE EnERgIA 

12- LED DE VIRAgEM

13- LED DE fALHA DE águA
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RCOM MARU ST PRO

 

  

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL 
COM SISTEMA DE pLAnEAMEnTO

MARu ST pRO 100

MARu ST pRO 200

MARu ST pRO 300

A ADICIOnAR VALOR à VIDA DA SuA AVE

rCOM 
MAru 

st PrO 100

rCOM 
MAru 

st PrO 200

rCOM 
MAru 

st PrO 300

rCOM 
MAru 

st PrO 500

Modelo pX-100S pX-200S pX-300S pX-500S

Capacidade 
zona de 
incubação 
(Ovos de 
galinha)

96 192 288 480

Método de 
viragem Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento

ângulo de 
viragem

0, 15º, 30º, 
45º..165º,180º,rnd

0, 15º, 30º, 
45º..165º,180º,rnd

0, 15º, 30º, 
45º..165º,180º,rnd

0, 15º, 30º, 
45º..165º,180º,rnd

Intervalo de 
viragem

0,10,20,...350,360 0,10,20,...350,360 0,10,20,...350,360 0,10,20,...350,360

Dispositivo de  
humidificação Incluído Incluído Incluído Incluído

Opcional Divisor de 
rolamento

Divisor de 
rolamento

Divisor de 
rolamento

Divisor de 
rolamento

número de 
tabuleiros 2 pisos 4 pisos 3 pisos 5 pisos

Dimenções 
(LxCxA) 
[mm]

484x637x414 484x637x573 730x700x570 730x700x760

Temperatura 
/ Humidade

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

peso [Kg] 19 26 44 52

Consumo 
médio[W] 70 70 70 70

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

MARu ST pRO 500

ESpECIfICAçõES

Incubadora com viragem por rolamento do ovo e com 

programas de incubação para vários ovos.
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RCOM MARU ST PRO

funçõES pRInCIpAIS 

funçõES 

OpCIOnAL 

>  Planos de incubação memorizados para várias espécies

>  Tem modo manual para especialistas em incubação

>  Controlo automático de temperatura e humidade e seu ajustamento

>  Viragem automática e função para escolher o tempo de intervalo entre viragens

>  Função de viragem ON/OFF para cada tabuleiro de ovos

>  Sistema de controlo eletrónico de inteligência artificial aplicada a partir da tecnologia Rcom

>  maior confiança através da aplicação de um sensor de temperatura e humidade de alta precisão

>  Janela dupla e transparente

>  Tampa de deslizar para controlar a ventilação do ar na incubadora

>  minimização da variação de temperatura utilizando a tecnologia de fluxo de ar Rcom

>  Sistema de aquecimento de água por evaporação para eliminar bactérias

>  Sensor de nível de água e sistema de alerta

>  Tem uma placa de isolamento de alta densidade, para manter a temperatura estável e maximizar a eficiência energética

>  LCD/ FND display para um reconhecimento fácil do estado de incubação

>  Varia entre °C e °F

>  Sistema de humidade incluído na incubadora

>  Aviso e alarme para informar se a temperatura oscila por causa da temperatura ambiente

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação em caso de falha de energia 

>  Entrada na frente para o abastecimento de água

>  Sistema de deslizamento de tabuleiro universal para o armazenamento fácil dos ovos 

>  Todos os ângulos de viragem de ovos estão disponíveis por tabuleiro

>  Tabuleiro universal e divisor AL para ajustar ao tamanho do ovo

>  Divisor de rolos para uma viragem de ovos mais eficiente (vendido separadamente)

RCOM MARu ST pRO 100 /200 /300 /500

01- MEnu

02- MAnuAL Ou AuTO

03- funçõES

04- AuMEnTAR

05- DIMInuIR 

06- EnTER

01

02

03

04

05

06
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IN10 

SMART

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

>  Viragem manual dos ovos 
>  marcação e leitura em display digital 
    da temperatura de incubação
>  Para gerar humidade é necessário inserir
    água no recipiente disponível
>  Ventilador de qualidade de forma a difundir 
    o calor uniformemente dentro da incubadora
>  Os equipamentos exteriores da incubadora
    ajudam a prevenir qualquer problema
    com componentes eléctricos decorrentes 
    da humidade e condensação

>  Sistema de viragem automático dos ovos ( ou
    manual, mediante pedido), através de grelha
    universal adequada para todo o tipo de ovos  
>  Termómetro analógico de precisão para leitura
    da temperatura 
>  Possui 4 compartimentos para o utilizador
    colocar a água  para as diferentes fazes do
    período de incubação de forma a facilitar 
    a gestão
>  Elevada qualidade , decimal, banda
    proporcional (PID), termostato eletrónico
    analógico para facilitar a regulação 
    da temperatura
>  Ventilador de qualidade de forma a difundir o
    calor uniformemente dentro da incubadora
>  Fusível de emergência para 
    uma  operação segura
>  Os componentes eléctricos estão em
    conformidade com as normas da CE
>  Os Equipamentos exteriores da incubadora
     ajudam a prevenir qualquer problema
     com componentes  eléctricos decorrentes 
     da humidade e condensação

A INCOmAX IN10 é um modelo de incubadora 
muito simples de utilizar. Com capacidade 
máxima de 10/12 ovos de galinha torna-se ideal 
para utilizadores que tenham uma reduzida 
quantidade de ovos e que não pretendam fazer 
um grande investimento.
A incubadora possui controlo de temperatura, 
viragem manual dos ovos e a humidade é 
realizada através de um recipiente interior 
com água. Para quem quer fazer um pequeno 
investimento para os seus poucos ovos, tendo 
alguma disponibilidade para fazer viragem 
manual ao longo do dia, este modelo é o 
recomendado.

A combinação perfeita de beleza e eficiência. 
Esta incubadora associa um design exclusivo 
e  inovador a bons desempenhos no resultado 
final do processo de incubação. Agradável 
e prática, é uma incubadora que permite a 
eclosão de ovos de várias espécies.

  

InCuBADORA MAnuAL DIgITAL

InCuBADORA AnALógICA

Voltagem AC 220-240V, 50/60 Hz

Consumo Max. 40W  |   Média. 25W

Dimensões (C) 250 x (L) 250 x (A) 250 (mm)

peso 1,5 Kg 

Voltagem 230V, 50-60 Hz

Consumo 100W

Dimensões (C) 400x (L) 325 x (A) 260 (mm)

peso 2,3 Kg 

  

 

  

 

 

12
OVOS

10
OVOS

36
OVOS

8
OVOS

18
OVOS

10
OVOS

20-24
OVOS

20-24
OVOS

45
OVOS

12
OVOS

27
OVOS

14
OVOS

ESpECIfICAçõES

ESpECIfICAçõES

O modelo sMArt está disponivel em 2 versões:

SMART MAnuAL  
- Sistema com viragem manual dos ovos;

SMART AuTOMáTICA       
- Sistema com viragem automática dos ovos.
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INCA 

COSMO

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

>  Sistema de viragem automático de ovos
    através da grelha universal adequado para
    todos os tipos de ovos 
>  Possibilidade de remover os componentes
    electrónicos de forma a facilitar a limpeza e
    desinfecção
>  Termómetro analógico de precisão para leitura
    da temperatura 
>  Para gerar humidade é necessário inserir
    água nos recipientes disponíveis 
>  Elevada qualidade, precisão decimal, banda
    proporcional (PID), termostato electrónico
    analógico para facilitar a regulação da
    temperatura.
>  Ventilador de quantidade de forma a difundir o
    calor uniformemente dentro da incubadora 
>  Fusível de emergência para uma
    operação segura
>  Os equipamentos externos da incubadora
    ajudam a prevenir qualquer problema com
    componentes eléctricos decorrentes da
    humidade e da condensação      

>  Sistema de viragem automático de ovos
    através da grelha universal adequado para
    todos os tipos de ovos 
>  Possibilidade de remover os componentes
    electrónicos de forma a facilitar a limpeza e
    desinfecção
>  Termómetro analógico de precisão para leitura
    da temperatura 
>  Para gerar humidade é necessário inserir
    água nos recipientes disponíveis 
>  Inclui Higrómetro analógico de alta precisão
>  Elevada qualidade, precisão decimal, banda
    proporcional (PID), termostato electrónico
    analógico para facilitar a regulação da
    temperatura.
>  Ventilador de quantidade de forma a difundir o
    calor uniformemente dentro da incubadora 
>  Fusível de emergência para uma
    operação segura
>  Os equipamentos externos da incubadora
    ajudam a prevenir qualquer problema com
    componentes eléctricos decorrentes da
    humidade e da condensação      

A incubadora FIeM INCA é um modelo para 
uma capacidade média de incubação. Este 
sistema apresenta-se com uma dupla função: 
ideal para um estágio de incubação de todos 
os tipos de ovos, bem como para a primeira 
semana pós nascimento (criadeira), devido ao 
seu sistema de ventilação.  

O modelo COsMO representa os pormenores 
em produzir um equipamento na qual estivesse 
bem vincado a componente qualidade aliada a 
um design moderno e atrativo sendo igualmente 
exclusivo e único. A experiência alcançada e 
anos de estudo de investigação são aplicados 
neste modelo de incubadora.

O modelo standard é fornecido sem 
controlador para a humidade. 
Caso pretenda a opção com controlador 
de humidade indique-nos.

No modelo COsMO destaca-se a qualidade dos 
materiais de fabricação, garantindo um sistema  
de articulação bem desenvolvido entre peças.   

  

InCuBADORA AnALógICA DIgITAL

InCuBADORA AuTOMáTICA AnALOgICA

Voltagem 230V, 50-60 Hz

Consumo 120W

Dimensões (C) 550 x (L) 390 x (A) 270 (mm)

peso 6,5 Kg 

Voltagem 230V, 50-60 Hz

Consumo 185W

Dimensões (C) 640x (L) 530 x (A) 400 (mm)

peso 9,5 Kg 

  

 

45
OVOS

45
OVOS

85
OVOS

27
OVOS

55
OVOS

30
OVOS

70-72
OVOS

70-72
OVOS

150-180
OVOS

30-36
OVOS

96-104
OVOS

62-64
OVOS

ESpECIfICAçõES

ESpECIfICAçõES
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ESpECIfICAçõES

 

COSMO EVO

IN48

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

>  Sistema para viragem automática de ovos 
    a cada 2 horas  
>  Display Humidade
>  Display de temperatura digital com
    controlador preciso da temperatura
>  Tabuleiro permite o ajustamento para cada 
    ovo de forma individual
>  Canais de água separados para a gestão 
    de humidade
>  Aquecimento através de mini-turbinas
>  Design moderno
>  A água é inserida num canal lateral sem 
    abrir a tampa superior

A Incomax IN-48 torna-se a incubadora ideal  
para quem pretende retirar ovos caseiros. 
É uma chocadeira muito fácil de trabalhar, 
extremamente moderna e acima de tudo tem 
um preço muito bom para as características 
que apresenta. Com um painel informativo 
para ter informações sobre o procedimento 
da chocadeira, consegue tirar o máximo 
rendimento deste equipamento. 

A constante e contínua pesquisa para sistemas cada 
vez mais inovadores, cumprindo integralmente as 
necessidades dos clientes, cada vez mais orientada 
para uso de produtos tecnologicamente mais 
evoluídos e com design moderno, foi desenvolvido 
o modelo COsMO evO.

O modelo standard é fornecido sem 
controlador para a humidade. 
Caso pretenda a opção com controlador 
de humidade indique-nos.

O novo modelo COsMO evO de viragem automática 
foi devidamente concebido e projectado não só 
para a fase de incubação, mas também para  
aves recém-nascidas. Devido ao novo sistema de 
controlo em LCD permite gerir facilmente e com 
grande precisão vários parãmetros avançados 
como temperatura, intensidade, ventilação e 
humidade, condições importantes e essenciais 
para a realização de uma incubação ideal bem 
como para a fase pós-nascimento.   

  

  

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL

Voltagem 230V, 50-60 Hz

Consumo 185W

Dimensões (C) 660x (L) 530 x (A) 400 (mm)

peso 9,5 Kg 

Voltagem 230V, 50-60 Hz

Consumo 80W

Dimensões (C) 640x (L) 530 x (A) 400 (mm)

peso 9,5 Kg 

70-72
OVOS

70-72
OVOS

150-180
OVOS

30-36
OVOS

96-104
OVOS

62-64
OVOS

 

 

 

48
OVOS

48
OVOS

48
OVOS

48
OVOS

48
OVOS

48
OVOS

ESpECIfICAçõES
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CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

funçõES SIMpLES

>  Design de luxo para conceito aerodinâmico em forma de ovo

>  Óptimo preço para todas as funções. Equipamento para                    
    criadores que pretendam um baixo investimento. 

>  Isolamento duplo para minimizar a entrada de bactérias/parasitas e    
    sua proliferação.

>  Controlador de ar para controlar a quantidade de ar dentro da                                                                                            
    Criadeira

>  Tampa transparente para facilitar a visualização das crias

>  Desmontagem para fácil limpeza

>  Estrutura fechada para evitar condensação na janela de visualização                                                                                                                                     
    da incubadora

>  Suporte rotativo que controla convenientemente o aquecimento

>  Entrada frontal para abastecimento de água              

ESpECIfICAçõES

KING SURO BROODER

 

Voltagem AC 220-240V, 50/60 Hz

Consumo Max. 48W  |   Média. 25W

Dimensões (C) 432 x (L) 231 x (A) 262 (mm)

peso 2.5 Kg

01
02

01- LED AQuECIMEnTO
02- REguLADOR DE TEMpERATuRA 

modelo utilizado para a fase de eclosão 
e/ou para os primeiros dias de vida em 
segurança.  

nASCEDOuRO - CRIADEIRA
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CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

funçõES úTEIS 

>  Painel de controlo integrado e simplificado
>  Controlo automático de temperatura e humidade
>  FND display para um reconhecimento fácil do estado de incubação
>  Sistema de controlo electrónico de inteligência artificial aplicada 
    a partir da tecnologia Rcom
>  Sensor digital de temperatura e humidade com alta confiabilidade
>  Janela dupla e transparente 
>  Tampa de deslizar para controlar o ar na incubadora
>  Sistema de Aquecimento de água por evaporação para eliminar
    bactérias
>  Sensor de nível de água e sistema de alerta
>  Tem uma placa de espuma, de alta densidade, para manter 
    a temperatura estável e maximizar a eficiência energética
>  minimização da variação de temperatura utilizando a tecnologia 
    de fluxo de ar Rcom

>  Varia entre ºC e ºF
>  Sistema de humidade incluído na incubadora
    (não precisa de comprar um sistema de humidade)
>  Aviso e alarme para informar se a temperatura oscila por causa 
    da temperatura ambiente
>  memória de dados de incubação e função de alarme em caso 
    de corte de energia
>  Entrada na frente para o abastecimento de água
>  Tabuleiros de ovos universais ajustáveis a qualquer tipo de ovo, 
    dependendo da espécie 
>  A tampa superior pode ser aberta para fácil limpeza e manutenção 
    após a eclosão

OpCIOnAL

>  Cesta / Tabuleiros de ovos universal 
>  Divisórias AbS

ESpECIfICAçõES

MARU H&B 

MARu MAX 100 HB

MARu 380 HB

 

Equipamento projectado para criar 
automáticamente um ambiente ideal 
dentro dos parâmetros solicitados. Pode 
ser utilizada como criadeira durante os 
primeiros dias, após eclosão.

nASCEDOuRO / CRIADEIRA DIgITAL 
> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

rCOM MAru 
H&b 100

rCOM MAru 
H&b 380

Modelo MX-100HB MX-380C

nº Ovos 70-80 336

Temperatura 
/ Humidade

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

número de 
tabuleiros

1 andar 
x 1 linha

3 andares 
x 1 linha

Opcional
Cesta do ovo + 
Cesta  suporte

Cesta do ovo + 
Cesta  suporte

Dispositivo de  
humidificação Incluído Incluído

peso [Kg] 19 30

Consumo 
Médio (W)

60 70

> Depósito de água
    (nãO InCLuíDO)

01- LED DE AQuECIMEnTO

02- DISpLAY DE TEMpERATuRA

03- DISpLAY DE HuMIDADE

04- LED DO SISTEMA DE HuMIDADE

05- AuMEnTAR TEMpERATuRA E HuMIDADE

06- DIMInuIR TEMpERATuRA E HuMIDADE

07- MEnu DE SELECçãO

08- LIgAR Ou DESLIgAR SISTEMA DE HuMIDIfICAçãO

RCOM MARu MAX 100 HB / 380 HB

01 02 03 04
05

06

07

09

10

11

12 13

08

09- LIgAR MOTOR pARA A HuMIDIfICAçãO

10- BOTãO DE COnfIguRAçãO

11- ALARME QuAnDO Há fALHA  DE EnERgIA 

12- LED DE AVISO

13- LED DE fALHA DE águA



AVES 
CRIADEIRAS PARA AVES

 
Criadeiras

Transportadoras
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BIRD BROODER

funçõES pRInCIpAIS

funçõES

AnIãO

> Sistema de aquecimento central inovador, estável e durável, com
   elemento de carbono aplicado. 

> Construído com filtro de antibiótico/filtro para o ar exterior 

> Construído com função de ativação de aniões   

> Inclui bomba de água para a humidade

> Consumo de energia é 40% mais baixo que os outros 
   produtos existentes

> Controlo automático de temperatura e humidade

> Tabuleiro rebaixado para facilitar limpeza 

> Dispositivo com 10 níveis de luz para controlo de iluminação interior   

> Porta rotativa 

> Sistema de humidade aquecida PTC , para matar germes

> Reduz o ruído do ventilador dentro da criadeira

> Ventilador bLDC para optimizar o controlo das condições internas 

> Design exterior elegante e ótima distribuição interna de espaço 

> Função de alarme em caso de temperatura anormal 

> É possível empilhar mais do que uma incubadora, que permitirá
   fornecer mais espaço (Suporte extra) 

O motivo pelo qual nos sentimos refrescantes quando estamos na 
floresta ou nas montanhas é a presença de aniões, átomos com 
carga elétrica. Ao conseguirmos aniões, aumentamos a vitalidade e 
a aceleração do metabolismo da célula, pois ajudam a recuperar da 
fadiga, do sono pesado e a melhorar o apetite.

 

RECOMEnDADA pARA AVES 
VALIOSAS

CRIADEIRA pARA AVES EXóTICAS

ESpECIfICAçõES

Modelo MX-BS500 MX-BL500

Energia AC100~120[V]/220~240[V] 50/60[Hz]

Consumo Média 60[W] Média 75[W]

Temperatura 
de Serviço 20~38[ºC]/68~100.4[ºf]

Humidade 
de Serviço 

40~60[%] 
(pode ser diferente consoante as condições)

peso 
9[Kg](p.L.) 

13[Kg](p.B.)
10[Kg](p.L.) 

14.5[Kg](p.B.)

Dimensões
(C) 655 x (L) 470 
x (A) 440 (mm)

(C) 855 x (L) 470 x 
(A) 440 (mm)

O modelo também está disponível em 
criadeira para Cães PETbROODER.

Considerada a criadeira/maternidade 
que melhores resultados atinge com 
aves. Ideal para criadores que pretendem 
qualiade e bem estar para as suas aves.
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BIRD BROODER

CRIADEIRA / MATERnIDADE 
pARA uSO nORMAL Ou EM CASO DE DOEnçA pARA AVES 

1. Circulação do Sangue (Activação celular)

2. Remoção de pó (Efeito de Desinfecção)

3. Controlo do Sistema Nervoso (Imunopotenciação,  activação celular)  

4. Aumento da resistência

5. Respiração (Purificação por contaminação microscópia)

RCOM BIRD BROODER - CARACTERíSTICAS

CARACTERíSTICAS /
ESpECIfICAçõES  BáSICAS COnTEúDO

DISPLAY fnD

CONTROLO AUTOmáTICO 
DE TEmPERATURA 20~38[ºC] 

CONTROLO AUTOmáTICO 
DE HUmIDADE 40~60[%]

LUZ INTERIOR 10 níveis de 
intensidade

TAbULEIRO 1

VENTILAçãO DE AR + 
VENTOINHA DE HUmID. 1

FILTRO DE AR 3

FUNçãO DE ANIãO Incluído

bOmbA DE ágUA Incluído

mICRO CONTROLADOR Incluído

AQUECEDOR PTC Incluído

JANELA DE EXIbIçãO Material de 
pVC

PORTA porta de 
correr

POTÊNCIA DE ENTRADA 
Em VOLTS 220~240[V]

CAbO DE ALImENTAçãO 
AC 1

mANUAL DE UTILIZADOR 1

01

02

03 04 05

06

07 0910

11 12

13

14

15

16

08

01- DISpLAY DE TEMpERATuRA

02- DISpLAY DE HuMIDADE 

03- LED DE AQuECIMEnTO

04- LED DE HuMIDADE

05- LED DE AnIãO

06- AuMEnTAR TEMpERATuRA

07- DIMInuIR TEMpERATuRA

08- AuMEnTAR HuMIDADE

09- DIMInuIR HuMIDADE

10- COnfIguRAçãO

11- COnVERSãO EnTRE CELSIuS / fAHREnHEIT

12- AnIãO On / Off

13- nEBuLIZADOR LIgADO (OpCIOnAL)

14 - nEBuLIZADOR DESLIgADO (OpCIOnAL)

15 - AuMEnTAR InTEnSIDADE DE LuZ

16 - DIMInuIR InTEnSIDADE DE LuZ

RCOM BIRD BROODER

> nebulizador
   (VEnDIDO SEpARADAMEnTE)

Neste tipo de criadeira, o 
dispositivo nebulizador e 
a garrafa de oxigénio são 
vendidos separadamente. 

OpCIOnAL

>  nebulizador - Terapia de respiração 
>  garrafa de oxigênio - terapia de oxigênio
>  grelha
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ECO 

LUSSI

MAXI

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

>  Ventilação estática 
>  Regulação da temperatura através de 
    um potenciómetro
>  Inclui comedouro e bebedouro
>  Termómetro em ºC para controlar 
    a temperatura interna

> Ventilação estática    
> Regulação da temperatura através de 
   um potenciómetro
> Iluminação interna
> Inclui bebedouro, com possível ligação a um
   tanque para abastecimento constante 
   (baixa pressão)
> Inclui comedouros
> Portas de correr em policarbonato 
   (Resistentes ao choque)
> Piso em malha para permitir a queda 
   dos resíduos das aves
   

modelo desenvolvido para garantir as melhores 
condições climáticas artificiais para as aves 
domésticas nos primeiros dias de vida.
O facto da estrutura ser em PVC e o interior 
em metal, extraível, torna a criadeira num 
equipamento útil e de fácil limpeza e desinfecção.

A criadeira para aves domésticas ECO é a 
solução ideal para a criação de pintos a baixo 
custo. Este modelo é construído em chapa 
galvanizada.
A criadeira tem um fundo de malha de arame e 
uma gaveta para limpeza fácil dos excrementos 
dos pintos.

Esta criadeira é bastante versátil para 
aplicação de qualquer tipo de aquecimento 
(Lâmpada de Infravermelhos ou cerâmica, 
placa de aquecimento, reflector de alumínio 
para lâmpada).

O reflector de alumínio é vendido separadamente.

Este modelo foi concebido para manter as 
melhores condições climáticas artificiais para  
as aves domésticas nos primeiros dias de vida.
A possibilidade de sobrepor até quatro níveis, 
torna-a adequada para dar resposta às 
necessidades específicas das pequenas crias, 
permitindo a sua divisão de acordo com a idade. 
A estrutura é composta por chapas e uma gaveta 
extraível para recolher os resíduos das aves,
tornando mais fácil a limpeza e desinfecção.

CRIADEIRA pARA AVES DOMÉSTICAS

CRIADEIRA pARA AVES DOMÉSTICAS

CRIADEIRA pARA AVES DOMÉSTICAS

Dimensões 1010 x 540 x 510 mm (C x L x H)

peso 17 Kg.

Voltagem 230V / 50-60 Hz

Consumo 140W

Dimensões (C) 715 x (L) 460 x (A) 315 (mm)

peso 10 Kg 

Voltagem 230V / 50-60 Hz

Consumo 200W

Dimensões (C) 1000 x (L) 550 x (A) 350 (mm)

peso 17 Kg 

 

 

ESpECIfICAçõES

ESpECIfICAçõES

ESpECIfICAçõES
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MIRIAN

ARION

Este modelo foi concebido para manter adequadamente - por simples operação 
- as melhores condições artificiais durante o transporte de ovos ou aves 
recém-nascidas. Pode igualmente funcionar como unidade de emergência 
em caso de falhas ou mau funcionamento de incubadoras ou nascedouros.

O “ninho portátil” é totalmente construído em alumínio anodizado, aliado a 
um design que garanta uma protecção total contra a corrosão, bem como 
permitir uma completa e fácil limpeza. A sua leveza e ser um objecto prático 
durante o transporte é outro dos factores relevantes.

TRAnSpORTADORA pARA OVOS E CRIAS

TRAnSpORTADORA ARIOn pARA AVES

Voltagem 230V/50-60Hz 12v (Carro)

Consumo 60w

Dimensões (C)250x (L)252x (A)265 (mm)

peso 6,5Kg

Voltagem 230V/50-60Hz 12v (Carro)

Consumo 110w

Dimensões (C)390x (L)390x (A)290 (mm)

peso 10Kg

Este modelo foi concebido para manter adequadamente - por simples operação 
- as melhores condições artificiais durante o transporte de ovos ou aves recém-
nascidas. Pode igualmente funcionar como unidade de emergência em caso 
de falhas ou mau funcionamento de incubadoras ou nascedouros. Este modelo 
também podem ser utilizado para a criação de pintos e aves recém-nascidas.

A estrutura deste equipamento consiste em painéis especiais fabricados 
em chapas galvanizadas pré-pintadas, onde inclui um isolamento térmico 
de 20 mm de poliestireno, garantindo desta forma um perfeito isolamento e 
solidez da máquina.

 

 

 

 

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

CARACTERíSTICAS pRInCIpAIS

>  Ventilação através de ar de aquecimento
>  Regulação térmica programável

>  Ventilação através de ar de aquecimento
>  Regulação térmica programável

Transporte as suas aves em segurança e 
conforto - Ligação 12 v

Transporte as suas aves em segurança e 
conforto - Ligação 12 v
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Incubadoras com controlo de humidade

RÉPTEIS 
INCUBADORAS PARA RÉPTEIS
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RCOM REPTILE MAX 60 

funçõES pRInCIpAIS

funçõES

>  Incubadora especial para répteis com um conceito aerodinâmico 

    em forma de ovo

>  Controlo automático de temperatura e humidade 

>  LCD de grande dimensão que permite visualizar todas as leituras,
    programas e controlos

>  Inteligência artificial que controla automaticamente o seu período 
    de adaptação de acordo com o ambiente que rodeia a incubadora 

>  maior confiabilidade através da aplicação de um sensor de
    temperatura e humidade de alta precisão 

>  Fácil desmontagem da incubadora para fácil limpeza 

>  Controlo da quantidade de entrada de ar dentro da incubadora 

>  Tabuleiro de incubação exclusivo para ovos de répteis que os
     impossibilita de secar, permitindo que possam ser manuseados
     individualmente 

>  Função de ajuste de amplitude térmica diária (é uma função
    artificial que aumenta a temperatura como se fosse exposição ao
    sol em condições naturais, e é uma função que aumenta o sucesso
    da incubação pelo óptimo ambiente criado na incubadora) 

>  Varia entre ºC e ºF

>  Alarme que informa se houver condições de temperatura e/ou 
    humidade anormais devido a rápidas alterações exteriores

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação 
    em caso de falha de energia e alarme

>  Estrutura fechada para evitar condensação na janela de 
     visualização da incubadora

> Tem um mecanismo de inibição por calor que impede a       
   proliferação de bactérias  

 

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL
InCuBADORA pARA RÉpTEIS 

Voltagem AC 100~120[V]/220~240[V],
50-60Hz

Consumo Max. 48[W] (Média 15[w])

Controlo de 
Temperatura 20~42[ºC]/68~107,6[ºf]

peso 2.8[Kg] (p.L)/4.3[Kg](p.B.)

Tamanho (C)370x(L)231x(A)209[mm]

ESpECIfICAçõES

Incubadora de baixo investimento para 
pequenos criadores.



RÉ
PT

EI
S 

- I
N

C
U

BA
DO

RA
S

39

RCOM REPTILE MAX 60 

01- AuMEnTAR

02- DIMInuIR

03- SELECCIOnAR O MEnu

04- ALARME DE fALHA DE EnERgIA

05- LED DE AQuECEDOR

06- DISpLAY DE TEMpERATuRA

07- DISpLAY DE HuMIDADE

01- pAInEL DE COnTROLO

02- ALAVAnCA DE COnTROLO 
       DE VEnTILAçãO

03- TAMpA DE pROTECçãO DE CABOS    

04- JAnELA

05- SEnSOR DIgITAL DE
       TEMpERATuRA E HuMIDADE

06- CORpO InfERIOR 

07- TABuLEIRO COM MALHA DIVISORA

COMpOSIçãO

01 02 03

04

05 06 07

07

02

03

04

05

06

01
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RCOM REPTILE MAX 90&230 

funçõES pRInCIpAIS

>  Design superior e fácil de operar

>  Controlo de quantidade de entrada de ar dentro da incubadora  

>  Controlo automático de temperatura e humidade

>  Display FND que permite visualizar a informação da incubação

>  Dispositivo com bloqueio

>  Alarme quando é necessário repor água

>  método de humidade antiblástica por aquecimento de água, 
    que trava o crescimento bacteriano

>  Janela com isolamento duplo para minimizar a influência 
    da temperatura exterior

>  maior confiança através da aplicação de um sensor de 
    temperatura e humidade

>  Aplicação SmSP para fornecimento de energia estável

>  Função de ajuste de amplitude térmica diária (é uma função
    artificial que aumenta a temperatura como se fosse exposição ao
    sol em condições naturais, e é uma função que aumenta o sucesso
    da incubação pelo óptimo ambiente criado na incubadora)  

 

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL
InCuBADORA pARA RÉpTEIS 

ESpECIfICAçõES

Incubadora ideal para incubação 
de répteis mais exigentes uma vez 
que possui um sistema de controlo 
de humidade mais preciso. É uma 
incubadora de excelentes resultados, 
recomendada para criadores rigorosos.

> REpTILE MAX 90

> REpTILE MAX 230

Modelo Max 90 Max 230

Voltagem
AC 100 ~ 120[V]/220~240[V],

50-60Hz

Consumo
Max.65[W] 

(Média 48[w])
Max.120[W] 

(Média 65[W])

peso 
4.35[Kg] (p.L)/
5.35[Kg](p.B.)

6.65[Kg] (p.L)/
8.65[Kg](p.B.)

Tamanho (C) 500 x (L) 410 x 
(A) 160 (mm)

(C) 633 x (L) 523 x 
(A) 171 (mm)
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RCOM REPTILE MAX 90&230 

OuTRAS funçõES

funçõES DE SEguRAnçA

>  Sistema de humidade incluído na incubadora 

>  Conversor ºC/ºF

>  Fácil colocar e tirar tampa

>  Tabuleiro exclusivo para répteis

>  Desenhado para fácil limpeza

>  micro chip com condições óptimas de incubação de acordo com espécies de répteis

>  Alarme que informa se houver condições de temperatura e/ou humidade anormais devido a rápidas alterações exteriores

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação em caso de falha de energia e alarme

>  Tampa de segurança do ventilador de circulação  

>  Tampa de segurança para protecção da unidade de humidificação  

>  Unidade de humidificação com mais durabilidade por ter tampa bLDC à prova de água 

01- DISpLAY DE TEMpERATuRA

02- DISpLAY DE HuMIDADE

03- AuMEnTO DE HuMIDADE

04- DIMInuIçãO DE HuMIDADE

05- BOTãO DE pROgRAMAçãO

06- ALARME QuAnDO Há fALHA  DE EnERgIA           

07- LED DE AQuECIMEnTO

08- LED DE TEMp. D.T.g          

09- LED DE HuMIDIfICAçãO         

10- LED DE fALHA DE águA

11- D.T.g

12- DIMInuIçãO DE TEMpERATuRA

13- AuMEnTO DE TEMpERATuRA

01 02 03

04

05

06

07 09

1011

12

13

08
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RCOM REPTILE PRO 90&230 

funçõES pRInCIpAIS

>  Ecrã LCD com informação de incubação e design gráfico animado

>  micro chip com condições óptimas de incubação de acordo com 
    as espécies de répteis, para inciantes de incubação 

>  modo manual para especialistas em incubação

>  Design superior e fácil de operar 

>  Controlo da quantidade de entrada de ar dentro da incubadora

>  Controlo automático de temperatura e humidade

>  Dispositivo com bloqueio

>  Alarme quando é necessário repor água

>  método de humidade antiblástica por aquecimento de água, 
    que trava o crescimento bacteriano

>  Janela com isolamento duplo para minimizar a influência 

    da temperatura exterior

>  maior confiança através da aplicação de um sensor de temperatura
    e humidade

>  Aplicação SmSP para fornecimento de energia estável

> Função de ajuste de amplitude térmica diária (é uma função
   artificial que aumenta a temperatura como se fosse exposição ao
   sol em condições naturais, e é uma função que aumenta o sucesso da
   incubação pelo óptimo ambiente criado na incubadora)

 

InCuBADORA AuTOMáTICA DIgITAL
InCuBADORA pARA RÉpTEIS 

ESpECIfICAçõES

Incubadora ideal para incubação de 
répteis mais exigentes uma vez que 
possui um sistema de controlo de 
humidade mais preciso. O modelo PRO 
possui um sistema de planeamento no 
qual o utilizador selecciona a espécie 
pré-programada e esta assume os 
parâmetros necessários. É uma 
incubadora de excelentes resultados 
recomendada para criadores exigentes.> REpTILE pRO 90

> REpTILE pRO 230

Modelo pRO 90 pRO 230

Voltagem
AC 100 ~ 120[V]/220~240[V],

50-60Hz

Consumo
Max.65[W] 

(Média 48[w])
Max.120[W] 

(Média 65[W])

peso 
4.35[Kg] (p.L)/
5.35[Kg](p.B.)

6.65[Kg] (p.L)/
8.65[Kg](p.B.)

Tamanho (C) 500 x (L) 410 x 
(A) 160 (mm)

(C) 633 x (L) 523 x 
(A) 171 (mm)
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RCOM REPTILE PRO 90&230 

OuTRAS funçõES

ICOnS DISpLAY RÉpTIL

funçõES DE SEguRAnçA

>  Sistema de humidade incluído na incubadora

>  Conversor ºC/ºF 

>  Fácil colocar e tirar tampa

>  Tabuleiro exclusivo para répteis

>  Desenhado para fácil limpeza

>  Função de auto-exame para detecção de condições anormais

>  Alarme que informa se houver condições de temperatura e/ou 
    humidade anormais devido a rápidas alterações exteriores

>  memória interna para salvaguardar os dados de incubação em 
     caso de falha de energia e alarme

>  Protecção de segurança do ventilador de circulação de ar

>  Protecção de segurança para protecção da unidade de humidificação

>  Unidade de humidificação com mais durabilidade por ter tampa 
    bLDC à prova de água 

01- MEnu

02- MAnuAL Ou AuTOMáTICO         

03- funçõES

04- AuMEnTAR

05- DIMInuIR

 06- EnTER

04

06

0502

03

01

IguAnA

pITãO

pITãO VERDE

uROMASTYX

DRAgãO BARBuDO

CágADO

TARTARugA

LAgARTIXA

CROCODILO

COBRA

CAMALEãO

OuTROS
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Incubadoras com controlo de humidade

ABELHAS
INCUBADORAS PARA ABELHAS
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RCOM MX - N70

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS  
POR CRIADORES DE REfERÊNCIA  
A NÍVEL NACIONAL

Para os amantes das abelhas, já é possível realizar a criação de abelhas 
rainha em incubação artificial. 
Após os dias de incubação as células completam o seu ciclo de 
desenvolvimento numa incubadora e são produzidas abelhas rainha. 
O uso de incubadoras é cada vez mais difundido entre os apicultores. 
Sendo o clima cada vez mais variável, este é um método inteligente que 
permite a identificação de abelhas virgens antes de colocar dentro dos 
núcleos. 
Também é necessário saber que as abelhas aceitam melhor uma célula 
rainha pronta para eclodir que uma abelha rainha virgem.
Na produção de abelhas os factores essenciais para atingir resultados 
positivos são ter o controlo na temperatura e humidade. 
Caso pretenda mais informações técnicas entre em contacto connosco.

InCuBADORA pARA ABELHAS

ESpECIfICAçõES

 

Voltagem AC 100~120[V]/220~240[V],
50-60Hz

Consumo Max. 48[W] (Média 15[w])

Controlo de 
Temperatura 20~42[ºC]/68~107,6[ºf]

peso 2.8[Kg] (p.L)/4.3[Kg](p.B.)

Tamanho (C)370x(L)231x(A)209[mm]
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InCuBADORA pARA ABELHAS

> RCOM MAX 90

> RCOM MAX 230

> RCOM MARu HB 100

RCOM MAX 90&230

InCuBADORA pARA ABELHAS

 

ESpECIfICAçõES

ESpECIfICAçõES

 

rCOM MAru 
H&b 100

Modelo MX-100HB

Temperatura / 
Humidade

Temp.:  
20~42ºC 

(68~107.6ºf)
Humidade:

20~70%

Dispositivo de  
humidificação Incluído

peso [Kg] 19

Consumo Médio (W) 60

RCOM MARU HB 100

Modelo Max 90 Max 230

Voltagem
AC 100 ~ 120[V]/220~240[V],

50-60Hz

Consumo
Max.65[W] 

(Média 48[w])
Max.120[W] 

(Média 65[W])

peso 
4.35[Kg] (p.L)/
5.35[Kg](p.B.)

6.65[Kg] (p.L)/
8.65[Kg](p.B.)

Tamanho (C) 500 x (L) 410 x 
(A) 160 (mm)

(C) 633 x (L) 523 x 
(A) 171 (mm)





Aquecimento e Humidade
Comedouros e Bebedouros

Limpeza e Desinfecção
Medição

Embalagens e Tabuleiros
Mira Ovos / Moinhos / Marcação

Galinheiros
Jaulas e Depenadoras

ACESSÓRIOS
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COMEDOUROS E BEBEDOUROS

COmEODURO PRImEIRA IDADE 
Comedouro para aves de 
primeira idade.

bEbEDOURO COPAVI AUT 
bebedouro automático para 
aves. Recomendado para redes 
de baixa pressão.

bEbEDOURO COm PIPETA
bebedouro para todo o tipo 
de aves. Disponível com 
capacidade 0,5L e 1L.

ACESSÓRIOS PARA 
bEbEDOUROS AUTOmáTICOS
Peças em plástico para sistema 
de bebedouros automáticos.

mANgUEIRA
Acessório de incubação. 
Disponível com 10mm e 
com 12mm. Existe também 
mangueira semí-rígida.

bEbEDOURO 30 L COm 
PERNAS 
Nível constante de água no 
reservatório inferior- Disponível 
em galvanizado e plástico.

bEbEDOURO
Disponível em 200ml, 1L, 2,5L 
e 4,5L.

bEbEDOURO SUSPENSO 
(COmPLETO)
diâmetro: 37mm- bebedouro 
suspenso grande.

BEBEDOuRO SuSpEnSO 
(COMpLETO)
diâmetro: 24mm- bebedouro 
suspenso pequeno.

COmEDOURO RECTANgULAR 
PRImEIRA IDADE
Disponível com 30cm, 40cm e 
com 50cm.

COMEDOuRO
Disponível com capacidade de 
5Kg a 16Kg. Existe também 
chapéu para exterior.

COmEDOURO COm 
AbERTURA mECâNICA
Disponível com capacidade de 
10Kg, 20Kg e 40Kg.

ALIMENTAçÃO DE AVES EXÓTICAS

SERINgAS
Com doseador. Disponível em 
10, 20 e 30 ml. 

PONTEIRAS mETáLICAS 
Elemento para adaptar 
à seringa. Disponível em 
diversas formas, diâmetros e 
comprimentos.

PONTEIRAS Em LáTEX
Elemento para adaptar à 
seringa. Disponível em diversas 
medidas.
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bALANçA DIgITAL 
Para pesar com elevada 
precisão os ovos valiosos. 
Disponível 0-100g; 0-400g; 
0-500g; 0-1000g.

HIgRÓmETRO DE bOLbO 
HUmIDO
Higrómetro de bolbo húmido 
para incubadoras.

EmbALAgEm OVOS CODORNIZ
Embalagem para acomodar 
ovos de codorniz.

EMBALAgEM OVOS gALInHA
Embalagem para acomodar 
ovos de galinha.

TABuLEIRO pLáSTICO
Disponível em vários tamanhos: 
30, 36, e 63 ovos.

TABuLEIRO 42 OVOS DE 

gALInHA AuT
Tabuleiro para 42 ovos 
de galinha com viragem 
automática. Disponível também 
para 120 ovos codorniz.

TERmO-HIgRÓmETRO 
AmbIENTE
medição de temperatura e 
humidade, para fixar na parede.

TERMóMETRO VARETA
Termómetro de vareta para 
papa de aves bebés.

TERmÓmETRO DIgITAL 
DIgILOg I
Termómetro digital de alta 
precisão com sonda.

TERMóMETRO DIgITAL 
DIgILOg II
Termo-Higrómetro digital de 
alta precisão.

HIgRÓmETRO DE ALTA 
PRECISãO 
medição precisa de Humidade 
em incubadoras.

MEDIçÃO

EMBALAGENS E TABULEIROS
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Modelo RcoM  
PRo MINI

RcoM 
kINgsuRo 

eco 20

RcoM 
kINgsuRo 

eco + 20

RcoM 
kINgsuRo 

Max 20

RcoM  
Max 20

RcoM  
PRo 20

RcoM  
usb 20

RcoM  
Max 50

RcoM  
PRo 50

RcoM  
usb 50

caPacIdade

galinha 3 24 24 24 20 20 20 48 48 48

pato 3 20 20 20 20 20 20 48 48 48

peru 2 20 20 20 20 20 20 48 48 48

ganso 2 12 12 12 10 10 10 24 24 24

faisão 3 40 40 40 32 20 20 48 48 48

Codorniz 7 60 60 60 58 52 52 100 100 100

papagaio
não 

Recomendado
24 24 24 52 52 52 100 100 100

sIsteMa 
VIRageM

Funcionamento Automático Manual Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático

tipo Rolamento
Suporte em 
forma de ‘V’

Berço Berço Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento

sIsteMa de 
VeNtIlaÇÃo ventoinha bldC Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído 

sIsIteMa de coNtRolo  
de HuMIdade

Manual Manual Manual Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático

coNsuMo  
de eNeRgIa (W)

10 25 25 25 48 48 48 65 65 65

PesO lÍquIdO (KG) 1 1.9 2.4 2.5 4.5 4.7 4.7 7 8 8

COMPONeNtes 
básICOs

Incluído

Tabuleiro 

transparente 

+12V 

Adaptadore

Suporte para 
viragem + 

separadores 
de ovos

Suporte para 
viragem auto 
+ separadores 

de ovos

Suporte para 
viragem auto 
+ separadores 

de ovo

Tabuleiro 
universal + 

separadores 
de ovos

Tabuleiro 
pequeno, 
médio e 
grande

Tabuleiro 
pequeno, 
médio e 
grande 

+ CD

Tabuleiro 
universal + 

separadores 
de ovos

Tabuleiro 
pequeno, 
médio e 
grande

Tabuleiro 
pequeno, 
médio e 
grande 

+ CD

COMPONeNtes 
básICOs

vendido 
separadamente

Tabuleiro 
pequeno, e 

grande

Suporte para 
viragem auto 
+ ApS pRO

ApS pRO

Tabuleiro 
pequeno, 
médio e 
grande + 

rolos

Tabuleiro 
universal 

+ rolos

Tabuleiro 
universal 

+ rolos

Tabuleiro 
pequeno, 
médio e 
grande + 

rolos

Tabuleiro 
universal 

+ rolos

Tabuleiro 
universal 

+ rolos

EQUIPAMENTOS INCOMAX
ESPECIfICAçõES 

OS VALORES APRESENTADOS PODEm DIFERIR mEDIANTE O TAmANHO DOS OVOS
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RcoM 
MaRu Max 

190

RcoM 
MaRu Max 

380

RcoM 
MaRu Max 

1000

RcoM 
MaRu Max 

100

RcoM 
MaRu PRo 

100

RcoM 
MaRu Max 

200

RcoM 
MaRu PRo 

200

RcoM 
MaRu Max 

300

RcoM 
MaRu PRo 

300

RcoM 
MaRu PRo 

300

RcoM 
MaRu Max 

500

168 336 840 96 96 192 192 288 288 288 480

104 208 520 84 84 168 168 180 180 180 300

104 208 520 84 84 168 168 180 180 180 300

57 114 280 50 50 100 100 135 135 135 225

182 364 980 125 125 252 252 350 350 350 550

425 850 2100 240 240 480 480 700 700 700 1100

não 
Recomendado

não 
Recomendado

não  
Recomendado

não 
Recomendado

não 
Recomendado

não 
Recomendado

não 
Recomendado

não 
Recomendado

não 
Recomendado

não 
Recomendado

não 
Recomendado

Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático

Berço Berço Berço Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento

Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído

Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

25 30 53 19 19 26 26 44 44 44 52

Tabuleiros Tabuleiros Tabuleiros
Tabuleiros + 
separadores 
em alumínio

Tabuleiros + 
separadores 
em alumínio

Tabuleiros + 
separadores 
em alumínio

Tabuleiros + 
separadores 
em alumínio

Tabuleiros + 
separadores 
em alumínio

Tabuleiros + 
separadores 
em alumínio

Tabuleiros + 
separadores 
em alumínio

Tabuleiros + 
separadores 
em alumínio
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