
YHD, a parceira 
na seleção de 

ovos férteis

É tempo de inovar
É tempo de mais 

uma participação da 

Yamasa na AveSui 

Latinoamericana, fei-

ra que é uma grande 

vitrine das novidades 

em produtos e servi-

ços para a avicultura. 

É sempre um prazer termos nossa empresa re-

presentada nesse evento e poder recepcionar 

amigos e clientes do Brasil, América Latina e 

países de outros continentes.   

A cada ano temos a oportunidade de apre-

sentar a evolução de nossos produtos em 

eventos importantes como a Avesui. Sempre 

há uma inovação para mostrar aos nossos 

clientes pois a vocação da Yamasa é desen-

volver soluções para a avicultura industrial. É 

o caso da linha YHD para selecionar os ovos 

incubáveis e acondicioná-los em bandejas pró-

prias para incubação. Essas máquinas têm re-

volucionado o trabalho em matrizeiros por sua 

funcionalidade e eficiência, permitindo que a 

seleção dos ovos férteis seja feita de maneira 

mais rápida, segura e econômica. 

Estamos muito orgulhosos dessa solução 

que desenvolvemos para o concorrido merca-

do de ovos férteis brasileiro. A linha YHD, con-

junto de máquinas mais completo da Yamasa 

para esse segmento, é um sucesso em campo. 

Neste Yamasa Acontece Especial 
Avesui 2014, dividimos um pouco desse 

êxito com nossos clientes e amigos e prosse-

guimos sempre prontos a inovar. 

NelsoN Yamasaki
presideNte
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Granja de ovos férteis de Santa Catarina aposta 
com sucesso na evolução da YHD

Um especialista no negócio de granja de matri-
zes pesadas para produção de ovos férteis, Jai-
me Roque Nunnenmacher, de Santa Catarina, é 

daqueles clientes da Yamasa que pode ser chamado de 
um verdadeiro parceiro. Dono de uma máquina YHD 
embandejadora de ovos férteis fabricada pela Yamasa, 
Jaime topou o desafio de apoiar a fábrica a aumentar 
ainda mais a eficiência do equipamento que representa 
uma grande inovação no mercado de ovos férteis. 

Desde que está com a máquina instalada em sua 
empresa, a granja de matrizes Galinho de Ouro, em 
Passos Maia (SC), o produtor tem auxiliado a Yamasa 
dando suporte com informações e todo o tempo ne-
cessário para os testes exigidos para os ajustes finos, 
visando aprimorar ainda mais a YHD para o mercado, 
ampliando o nível de excelência no embandejamento 
de ovos férteis. 

E Jaime sabe bem o que quer, já que é um profundo 
conhecedor do ramo. Antes de ter sua própria empresa 

Com uma máquina Yamasa embande-

jadora de ovos férteis desde dezembro, 

o produtor Jaime Roque Nunnenma-

cher, de Santa Catarina, destaca a ino-

vação da tecnologia Yamasa e elogia 

sua assistência técnica

produtora, Jaime atuou por praticamente 30 anos em empresas 
do segmento, como a Cargill e a Seara Alimentos. Ao decidir ter 
sua própria granja para produção de ovos férteis, há três anos, ti-
nha como plano investir em tecnologia para obter uma produção 
não só lucrativa como de alta qualidade. 

Quando conheceu a tecnologia Yamasa em um evento em Cas-
cavel, no Paraná, e ficou sabendo da exclusiva linha de embande-
jadora de ovos férteis da empresa, viu que estava diante de uma 
oportunidade de adquirir uma importante tecnologia. Começou 
ali um “namoro” que viraria contrato firmado no SIAV 2013, even-
to da então Ubabef, em São Paulo. A embandejadora YHD que a 
Yamasa levou para seu estande no SIAV é a que está hoje classi-
ficando os 50 mil ovos férteis/dia que a granja Galinho de Ouro 
entrega em parceria para incubatórios de sua região, em Santa 
Catarina. E com muito sucesso.

YHD na Granja Galinho de Ouro (SC): dos gal-
pões para a esteira, rumo à seleção e embande-
jamento dos ovos férteis com qualidade.

Roque Nunnenmacher, de Santa 
Catarina: parceria para crescer
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Jaime Nunnenmacher conta que tem sido pro-
curado por outros produtores de Santa Catarina, 
e também dos estados do Paraná, Rio Grande do 
Sul e Mato Grosso, que desejam saber sobre a nova 
tecnologia Yamasa instalada em sua propriedade. E 
os resultados que ele aponta têm facilitado novos 
negócios para a fábrica de Nelson Yamasaki. Só em 
sua região foram vendidas cinco máquinas Yamasa 
nos últimos meses, segundo ele.

 Tecnologia imprescindível

Para o produtor catarinense, o investimento em 
tecnologia não é só necessário, mas imprescindível 
para as granjas brasileiras. Além da premente ne-
cessidade de automatizar devido à escassez da mão 
de obra, Jaime aponta que o mercado tem exigido 
cada vez mais qualidade no produto final. E nesses 
dois itens – economia de mão de obra e qualidade 
final do produto -, o uso da linha YHD para acon-
dicionamento em bandejas de ovos férteis é um 
diferencial importante. 

“O mercado para essa máquina da Yamasa é 
muito grande”, aponta Jaime que, como um ver-
dadeiro parceiro, torce por quem está no mesmo 
time. O empresário catarinense já se prepara para 
crescer e pretende manter a mesma tecnologia no 
novo empreendimento. “Temos atualmente cinco 
galpões que alojam 63 mil matrizes de postura de 
ovos férteis, e vamos construir um novo núcleo de 
produção, visando ampliar nossa atividade”, infor-
ma, destacando que o investimento em tecnologia 
na nova unidade está garantido.  “Acredito que hoje 
quem investe nesse segmento não pode prescindir 
de ninhos automáticos com esteira para coleta dos 
ovos, a embandejadora YHD Yamasa e o sistema de 
desinfecção dos ovos incubáveis”, afirma, confiante 
na evolução da empresa através da tecnologia. 

 assisTência Técnica diferenciada 

Além da eficiência sem complicações da máquina 
da Yamasa, o produtor elogia a assistência técnica sem-
pre presente da empresa. “Todas as vezes que necessi-
tamos dos técnicos da Yamasa eles estiveram conosco. 
Além disso, a fábrica nos forneceu um kit para reposi-
ção de peças que foi fundamental para o sucesso da 
implantação bem-sucedida da YHD em nosso núcleo 
de produção”, elogia. Ele aponta que mesmo sua em-
presa estando a quase 1000 km da Yamasa, tudo fun-
cionou muito bem quando necessitou repor alguma 
peça, pois os técnicos de Rinópolis o atenderam pron-
tamente por telefone. “Sempre que precisamos fomos 
atendidos, o que tem sido fundamental para a nossa 
parceria”, destaca, satisfeito, o cliente catarinense. 

A linha Yamasa para atender ao mercado de ovos férteis tem 

apenas 8 anos de catálogo, mas muita história para contar. E 

muito mais história por fazer. 

É que depois de passar por uma renovação e adequações em 

2013, a linha YHD ficou especialmente indicada para atender as 

granjas matrizeiras, pois ganhou um equipamento que permite 

a recepção dos ovos oriundos das esteiras coletoras que saem 

dos ninhos automáticos. Bastante versátil, o equipamento faz a 

triagem dos ovos, tendo condições de acondicioná-los automati-

camente em bandejas de incubatórios.  

Batizado de YHD-12, o novo equipamento da linha é um su-

cesso desde que foi apresentado no estande da Yamasa durante 

o Salão Internacional de Avicultura, o SIAV 2013, realizado pela 

Ubabef (entidade que hoje é a ABPA). Lá foram feitos contatos 

com empresários nacionais e internacionais do segmento de 

ovos férteis e vários negócios prosperaram, como é o caso da 

Granja Galinho de Ouro. Outros tantos negócios estão em anda-

mento em vários estados brasileiros produtores de frango, além 

do México, onde uma YHD-12 foi instalada no início deste ano 

em um grande matrizeiro daquele país. A expectativa é de mais 

negócios por lá.

“Estamos muito felizes com o aumento das vendas nesse 

segmento de ovos férteis, pois representa que estamos corretos 

ao atender esse mercado, que é novo para nossa equipe. Nos 

49 anos de existência da Yamasa, praticamente 40 anos foram 

dedicados exclusivamente aos ovos comerciais. Agora abrimos 

essa nova via de negócios, muito promissora para que possamos 

dar prosseguimento à nossa vocação, que é gerar soluções para 

a avicultura industrial no mundo, e como nosso próprio slogan 

diz”, pontua o presidente da Yamasa, Nelson Yamasaki.

Motivos para comemorar não faltam. Com os constantes 

aperfeiçoamentos - feitos sempre a partir das necessidades 

que o mercado aponta - a nova YHD é a única no mercado a 

contar com uma embandejadora automática de ovos. Com outro 

diferencial importante: o equipamento é universal, ou seja, pode 

ser utilizado com vários modelos de bandeja. “São soluções que 

estão fazendo a diferença no segmento de ovos férteis”, orgu-

lha-se Nelson Yamasaki, idealizador da divisão de equipamentos 

para ovos férteis da Yamasa. 

Máquinas Yamasa levam 
inovação a granjas de matrizes  
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YHD faz a diferença
na seleção de ovos férteis

O conjunto YHD permite a instalação de um 

acessório que faz a SELEçãO POr PESO,  identi-

ficando e descartando os ovos férteis muito pe-

quenos ou muito grandes e, por isso, inadequados 

à incubação.  

A YHD-12 foi concebida para SIMPLIfICAr E OtIMIzAr O SEr-

VIçO NAS GrANjAS MAtrIzEIrAS, diminuindo mão de obra e eco-

nomizando tempo de coleta dos ovos. A máquina Yamasa entra em 

ação logo que os ovos postos pelas matrizes nos ninhos automáticos 

são recolhidos por uma EStEIrA COLEtOrA. Os ovos férteis são 

levados pela esteira até a EMBANDEjADOrA Yamasa, sem ne-

cessidade do contato manual de funcionários, o que aumenta a 

BIOSSEGUrANçA no processo. 

A YHD-12 foi desenvolvida com uma EMBANDEjADOrA qUE 

rECEPCIONA OS OVOS oriundos das esteiras coletoras que saem 

dos ninhos automáticos e os acondiciona automaticamente em ban-

dejas próprias para incubatórios, da forma correta para a incubação: 

com a parte mais fina para baixo, ou seja, com a câmara de ar vol-

tada para cima.

O DISPENSADOr DE BANDEjAS (denester) acoplado à máquina 

é universal, ou seja, aceita bandejas de todos os modelos e marcas 

existentes no mercado. Além de dispensar as bandejas automatica-

mente, também as retira, uma a uma, a cada ciclo da máquina. 

Entre os opcionais que a Yamasa oferece para o 

conjunto da YHD está o ACUMULADOr DE OVOS, 

dispositivo acoplado antes da ovoscopia. A própria 

OVOSCOPIA também é oferecida como acessório ao 

conjunto YHD e consiste num gabinete 

iluminado por lâmpadas fluores-

centes que destacam os ovos 

defeituosos, sujos ou trincados, 

que podem ser retirados manual-

mente.

Conheça mais detalhes da linha YHD no site 
www.YAMAsA.CoM.br. Acesse o item “Produtos” 
e assista ao vídeo da máquina em funcionamento. 

YHD-12

YHD em pleno funcionamento 
na Granja Galinho de Ouro (SC)

http://www.yamasa.com.br

