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COPILOT PROGRESS LAPI 
Autômata para racionamento 

 
 

Desde a epidemia de enterocolite em 1997, o racionamento de alimentação de coelhos tem mostrado sua eficácia 
em melhorar as taxas de conversão e problemas intestinais. Infelizmente, a automação da distribuição de alimentos 
através da relogios nao permite a distribuição de rações precisas, progressiva e homogênea. Com o COPILOT 
PROGRESS LAPI resolvem estes problemas, adaptando-se às necessidades de instalações novas e existentes. 
COPILOT PROGRESS LAPI, um autômato precisos e gran utilidade. 

 CARATERÍSTICAS 

  Garantiza um crecimento 
progressivo e 
Homogêneo: COPILOT 
PROGRESS LAPI permite 
quebrar e racionar a 
comida, com fim de 
melhorar a ingestão diária 
dos animais. Gerenciar 
cada linha de forma 
independente, 
considerando a velocidade 
de ingestão dos animais eo 
tipo de linha (engorde 
maternidade...). Também 
garante a uniformidade de 
distribuição dos alimentos 
do primeiro ao último vale. 

 Economiza tempo e ração 
COPILOT PROGRESS LAPI 
executa um plano de 
alimentação que assegura 
uma evoluçao progressiva 
e diaria as rações 
dependendo a dos 
animais. Calculada 
diariamente o número e 
horários das refeições a 
distribuír Isto irá otimizar a 
quantidade consumida e 
melhorar o proveito da 
ração. 
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FUNÇÕES 

 A ferramenta de previsão e de segurança: Toda vez que você pode ver o histórico de consumo diário 
para cada uma das linhas para garantir bom monitoramento da evolução do gado. No caso de uma 
eventual disfunção (diminuição acentuada no consumo, sonda com defeito, defeito motor, etc.) 
Gravação de uma mensagem com data e hora. Após a chegada, PROGRESS LAPI informa sobre os 
últimos acontecimentos.  

 Controle de água COPILOT PROGRESS LAPI tem 2 entradas (1 por sala) para contar o consumo de água e 
assim poder façer um seguimento. 

 Controle de iluminação: o programa luminoso especialmente adaptado de COPILOT PROGRESS LAPI 
para engorde e maternidade, permite controlar o tempo de iluminação elétrica. 

 Comodidade e utilidade: Graçãs a sua tela gráfica muito atrativa e seus 4 teclas interativas con icones, a 
programação do COPILOT PROGRESS LAPI e simple e rápida. Atem de isso, só requer a sua intervenção 
uma vez, no inicio de cada lote.  

 Versões COPILOT PROGRESS LAPI feito em 2 versões: a gestão de 8 linhas de comedouros e para a 
gestão de 16 motores. 

  

DATOS TÉCNICOS 

Descrição Alimentação Nº Saidas Dimensões Peso 
Autómata LAPI programa 8 comedeuros + 1 caixa 8 
conmutadores Auto-parar-manual 

230 VAC / 50Hz 8 T.O.N. 
1 de 270x220x110 
1 de 190x240x110 

3,5 kg 
1,0 kg 

Autómata LAPI programa 16 comedeuros + 2 caixas 8 
conmutadores Auto-parar-manual 

230 VAC / 50 Hz 16 T.O.N. 
1 de 270x220x110 
1 de 190x240x110 

3,5 kg 
2,0 kg 

Contador de agua volumétrico por impulso 2500 l/h - 1 impulso - 2,0 kg 
Electro-válvula COPILOT Agua 100 l/min. 230 VAC / 50 Hz 1 T.O.N. Saida 26/34 mm 0,5 kg 

 
Opcionalmente podemos fornecer caixa de proteçao e manobra para os motores com o autômata LAPI  já integrados e 
conectados. Solicitar um estudo preliminar. Para a fonte de alimentaçao diferente da norma europeia, consulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O COPILOT PROGRESS LAPI excede os requisitos das principais normas europeias. 

 

 


