
O atordoamento elétrico "Cabeça-apenas" usa 
a resistência da ave ao aplicar um miliampere, 
garantindo um atordoamento efetivo e reversível em 
conformidade com as normas e legislações EU1099/
WATOK, bem como com os pareceres da EFSA.

O atordoamento elétrico "cabeça-apenas" está 
disponível para velocidades de linha de 1000 até 
14000aph. Gere pesos de bandos desde menos 
de 2 kg até mais de 3 kg com uma propagação de 
peso, dentro do bando, ou até 700 gr antes de ser 
necessário ajuste.
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Atordoamento elétrico 
“Cabeça-apenas”

A Dutch Vision Solutions, da Holanda, desenvolveu um 

novo e inovador dispositivo elétrico para os frangos, que 

aplica anestesia reversível individual a cada ave e está 

em conformidade com as últimas regras e legislações.

O atordoamento elétrico “Cabeça-apenas” usa a re

sistência da ave ao aplicar um miliampere, garantindo 

um atordoamento efetivo e reversível em conformidade 

com as normas e legislações EU1099/WATOK, bem 

como com os pareceres da EFSA. 

O atordoamento elétrico “cabeça-apenas” está dispo-

nível para velocidades de linha de 1000 até 14000aph. 

Gere pesos de bandos desde menos de 2 kg até mais 

de 3 kg com uma propagação de peso, dentro do 

bando, ou até 700 gr antes de ser necessário ajuste.

O atordoamento “Cabeça-apenas” diminui a quantidade 

de produto grau B e/ou morto em uns incríveis 32,8% 

e aumenta a sua precisão de atordoamento até uns 

eletrizantes 96.4%, quando executando a 13500aph! 

Combinado com o divisor de Shackle da linha de abate, 

isto transforma-se nuns 99,4% sem precedentes!

/ Além das regras e legislações 

EU1099/WATOK e pareceres EFSA 

/ €. 0,01 por ave mais barato que o 

sistema AAC 

/ O único atordoamento reversível 

aceite até à data 

/ Testado independentemente pela 

renomeada Universidade de Wage-

ningen 

/ Quando completamente automa-

tizado, eficiência acima de 99% a 

14000aph 

/ Aplicável em linhas de 1000 até 

14000aph 

/ Apenas 16m2 de espaço necessário 

para o atordoador ‘Cabeça-apenas’ 

+ 9000aph 

/ + 30% de melhoria na qualidade do 

produto devido a menor grau B

Ciência e Pesquisa

Pode-se concluir a partir desta 
experiência que os frangos de aviário 
são atordoados efetivamente usando 

um atordoador “cabeça-apenas”.
Prof. Bert Lambooij Henny Reimert, Universidade

de Wageningen Estudo de prova de conceito, 2011

“‘Menor custo por ave (-0,974 cêntimos), 
do que o Atordoamento Atmosférico 

Controlado”
-

 Relatório da comissão ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho sobre os vários métodos de 

atordoamento para aves de capoeira, Bruxelas, 
19-12-2013

“Portanto, pode-se concluir que o 
atordoamento na cabeça apenas 

com um segundo de elevada 
corrente seguido por 3 segundos 

de baixa corrente resulta num 
atordoamento eficaz”

-
 Gerritzen, M.A., T. van Hattum, H. Reimert, 2015. 
Relatório de Pesquisa 442 Eficácia do atordoador 

de aves elétrico de alta-baixa na cabeça apenas da 
Dutch Vision. Universidade e Centro de Pesquisa 

de Wageningen
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6” – atordoador de 16 unidades 8m2 linhas de 1000 até 5000aph

6” – atordoador de 24 unidades 12m2 linhas de 45000 até 9500aph

6” – atordoador de 32 unidades 16m2 linhas de 9000 até 14000aph
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Atordoador elétrico 
“cabeça-apenas”

Além das regras e legislações 
EU1099/WATOK e opiniões EFSA,

€. 0,01 por ave mais barato que o 
Atordoamento de 

Atmosfera Controlada,

O único atordoamento reversível aceite 
até à data,

Aplicável em linhas de 
1000 até 14000aph,

Quando completamente automatizado, 
eficiência acima de 99% a 14000aph,

Testada pela 
Universidade de Wageningen,

Qualidade do produto melhorada,

Apenas 16m2 + 9000aph

Toque de um dedo para aceder a 
todas as funcionalidades

Aceda todos as funcionalidades do atordoador elé-

trico “cabeça-apenas” através da interface intuitiva 

com um ecrã tátil de topo para o operador, controlo 

de qualidade e pessoal de manutenção, bem como 

para o seu veterinário.

Dados cruciais registados 
num PC local

Todos os parâmetros cruciais, conforme descrito 

na EU1099, serão armazenados num PC local para 

referência futura. Os dados podem ser armazenados 

com o nome do lote e número estável, mas terão 

sempre um carimbo de data e hora. Como o arquivo 

é armazenado em formato csv, pode ser facilmente 

acedido com o Excel

Design íntegro robusto
O seu pessoal de manutenção terá um dia tranquilo a 

manter o atordoador elétrico de “cabeça-apenas” da 

Dutch Vision Solutions, devido ao seu design íntegro 

robusto. O acesso direto a cada parte da máquina faci-

lita a manutenção quando necessário.

Baixo custo de propriedade
Projetado com um mínimo absoluto de peças móveis, o 

custo total de propriedade permanecerá extremamente 

baixo. Uma mola no apoio do peito, dois no levantador 

de asa e um na placa de contacto manterão o custo de 

substituição sob controlo.

Fácil de operar
Com apenas um dedo, qualquer pessoa pode operar o 

atordoador elétrico “cabeça-apenas”. O ajuste da altura 

é motorizado, assim pelo aperto de um botão pode tra-

zer o atordoador à posição requerida e já está. Nenhum 

outro ajustamento é necessário.

O atordoador elétrico “cabeça-apenas” irá lidar com pe-

sos de bando de menos de 2kg para cima de 3kg com 

uma propagação de peso de 700gr dentro do bando.

Testado independentemente pela Universidade de Wageningen (Gerritzen et al., 2015)

Atordoamento “Cabeça-apenas”, o único meio legalmente aceite de atordoamento reversível

Compatível EFSA  e WATOK


