A Seringa de dosagem automática Te Pari Revolution, movida a bateria, mudará a maneira
como aborda a dosagem. Não há mais seleção de dosagem desajustada. Não há mais dor nas
mãos ou lesões relacionadas ao esforço. A pistola de dosagem Te Pari Revolution torna a
tarefa às vezes longa e tediosa de dosagem mais inteligente, rápida e fácil.

RECURSOS E BENEFÍCIOS:



Tela de bloqueio para evitar ajustes acidentais da taxa de dose



Velocidade ajustável de avanço e retorno do pistão para se adequar à entrega ou
viscosidade do produto



As funções estatísticas mostram a quantidade de produto usado e o número de doses.



Múltiplas opções de barril permitem que a mesma unidade de motor seja usada para
Pour On, Injeção ou Dosagem Oral



Construção durável com baterias removíveis para fácil carregamento



Atualizações de firmware por meio de aplicativo de smartphone (iOs e Android)



Vida útil da bateria: mais de 2.000 doses de 50ml Pour On ou 1.000+ doses de 3ml de
injeção



Precisão da dose: +/- 0,2 mm

DOSING GUN - COMO FUNCIONA
O motor elétrico alimentado por bateria impulsiona o pistão para frente e para trás. O operador
pode ajustar as velocidades de entrega e recarga de acordo com a situação. Uma única unidade
de energia pode ser equipada com um barril de 70ml, 14ml ou 6ml, tornando a pistola doseadora
um dispositivo verdadeiramente polivalente.

PORQUE PESAR OS SEUS ANIMAIS?
Te Pari oferece o que há de melhor em ferramentas de maneio animal, o que permite ao
produtor pesar o gado de maneira precisa e regular. Isso permite uma melhor gestão das taxas
de crescimento, verificação dos pesos de abate e verificação do stock final de produtos,
colocando o produtor no controlo total do negócio e desbloqueando a lucratividade oculta. O
design inovador do Te Pari e o uso de novas tecnologias agilizam todas as formas de maneio de
animais para garantir fluxos de trabalho mais rápidos, seguros e eficientes. Os sistemas de
pesagem Pari reúnem as informações necessárias para gerir o desempenho do Stock.

A Tecnologia perfeita para produtores de gado.
As soluções de maneio animal da Te Pari eliminam as suposições e as substituem por dados
tangíveis. Isso, por sua vez, dá aos produtores um controle muito maior sobre a genética dos
animais e sobre o momento de vender. É esse controle que é o caminho para melhorar a
lucratividade e a sustentabilidade.

Rua Cristovão Pinho Queimado - AVEIRO - PORTUGAL
Email: morepig@morepig.pt
Tlm: +351 969 078 244
www.morepig.pt

