
SHEEP AUTO DRAFTER
A MANGA SEPARADORA DE OVINOS QUE AUMENTA
A RENTABILIDADE DO SEU EFECTIVO 



POUPE TEMPO
E DINHEIRO
O Sheep Auto Drafter possui inúmeras potencialidades que permitem aumentar a rentabilidade 
do efectivo comparativamente com o maneio tradicional: 

Recolha e análise 
de informação 
relevante para 
a gestão técnica do
efectivo, por exemplo: 
GMD e fertilidade

Loteamento
homogéneo
de animais
em recria

Selecção de animais
para substituição 
de efectivo

Conferência 
do efectivo 
e marcas 
de exploraçãoSeparação

de reprodutores 
para maneio 
reprodutivo

Maior produtividade
dos recursos humanos

- Poupança em 60%.

Elevada rapidez
de separação de animais

- Separação de 800 animais/hora através 
de identificação por radiofrequência (RFID);

- Separação de 500 animais/hora por peso.

Redução de tarefas
repetitivas

- Possibilita mais tempo para gerir
  o efectivo.

MANGA SEPARADORA DE OVINOS 



UM CLIENTE
SATISFEITO
Rui Lynce, responsável da Herdade Couto dos 
Carvalhos, em Idanha-a-Nova é um dos maiores 
produtores de ovinos a nível nacional. 
A sua exploração possui um efectivo superior 
a 3.000 cabeças constituída pelas raças:
Suffolk, Fleischschaf e Merino.

Desde que adquiriu o Sheep Auto Drafter em 2016, 
Rui Lynce verificou um aumento da rentabilidade 
da sua exploração em diversas áreas:

   Possibilidade de conferir localmente os 
animais existentes.

   Possibilidade de adequar o sistema 
de produção a diferentes raças.

   Possibilidade de lotear animais consoante
a fase do ciclo reprodutivo: melhoria da 
eficiência reprodutiva.

   Possibilidade de satisfazer requisitos 
nutricionais a grupos com necessidades
específicas, nomeadamente o procedimento 
de reforço em nutrientes (flushing) 
a determinadas ovelhas.

   Possibilidade de melhorar o controlo 
de fêmeas paridas através de um 
maior acompanhamento.
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Redução de custos 
de alimentação

Melhoria na confirmação
de existências

Aumento da fertilidade
média

Adequação do maneio 
a diferentes objectivos 
comerciais

Redução de taxa 
de mortalidade e 
de abandono de crias



A Gallagher é a marca de referência e líder mundial 
no sector das cercas eléctricas, apresentando 
soluções inovadoras que permitem rentabilizar os 
recursos endógenos das explorações. 
Desenvolve também equipamentos de pesagem
e de identificação electrónica.

A Agrovete, representante exclusiva da Gallagher 
em Portugal, acumula uma vasta experiência na 
instalação e na manutenção de equipamentos 
agropecuários. Dispõe de uma equipa técnica que 
responde com rigor a qualquer solicitação.

MORADA:
Estr. Consiglieri Pedroso, 123
Queluz de Baixo
2730-056 Barcarena

TELEFONE:
214 342 420

EMAIL:
sede@agrovete.pt

WEBSITE:
www.agrovete.pt

FACEBOOK:
@agrovete.pt

www.agrovete.pt
https://www.facebook.com/AGROVETE.PT/

