
O que é AusScan Online?

AusScan Online é um novo 
site de hospedagem de 
calibrações NIR AusScan. 
Agora você pode, em 
qualquer lugar do globo, 
acessar o banco de dados, 
pagando apenas pelas 
calibrações que usar.

Calibrações NIR AusScan baseiam-se em um 
banco de dados de 4.000 amostras de pontos 
de referência. Esses pontos incluem medições 
in vivo de energia em suínos, aves e ruminantes. 

O objetivo do AusScan é garantir que a 
medição rápida através da tecnologia NIR, 
especialmente dos valores de energia para 
diferentes tipos de rebanhos, torne-se o padrão 
aceito pela indústria para avaliar e utilizar 
matérias primas na alimentação animal.

AusScan Online é o resultado de uma 
parceria entre AusScan e Aunir. AusScan é um 
projeto NIR de ingredientes para alimentação 
animal baseado na Austrália e Aunir, uma 
empresa independente, é a principal no 
desenvolvimento e na entrega de calibrações 
NIR. Agora, as calibrações NIR AusScan  
estão disponíveis em todo o mundo  
através de um site desenvolvido exclusivamente 
pela Aunir.

O que são as calibrações NIR AusScan?

Conheça quem faz o AusScan Online:

Au s Sca n
O n l i n e

The Dovecote, Pury Hill (Business Park), Nr Alderton, Towcester,  
NN12 7LS Tel: +44 (0)1327 810913 Email: info@aunir.co.uk www.aunir.co.uk



Mais que apenas calibrações

Sendo um cliente AusScan Online você terá 
acesso a uma variedade de calibrações 
NIR desenvolvidas há mais de uma década 
a partir de ensaios em laboratório e em 
animais. Mas o melhor é que você só paga 
pelas calibrações que usar. Nada mais.

A equipe da Aunir fornece a calibração 
completa e o suporte técnico. Nossa 
empresa dedica-se ao desenvolvimento e 
entrega de calibrações NIR, o que faz de 
nós especialistas em prover soluções para 
o seu equipamento NIR. Temos uma base 
ligada ao agronegócio, o que significa 
que nós entendemos sua indústria, suas 
necessidades e oportunidades, colocando-
nos à disposição para ajudá-lo quando 
precisar de nós. 

Além de Auscan, nós da Aunir temos 
outros produtos para otimizar o NIR em sua 
empresa. Aunir é líder no desenvolvimento e 
fornecimento de calibrações de NIR, entre 
em contato conosco para saber mais sobre 
como podemos lhe auxiliar com nossos 
produtos: Ingot, Specman e Consultorias.

Para obter uma lista completa de todos os produtos e seus  
parâmetros de análises, visite:

http://www.aunir.co.uk/products/ausscan-online/products-and-price-list

> Análise Bromatológica  
>  Polissacarídeos não  

amiláceos (PNA’s)
> PNA’s e Energia
> Índice de Acidose
> Aminoácidos Totais

Quais matérias primas podem ser 
analisadas pelo AusScan Online??

Quais produtos estão disponíveis no 
AusScan Online?

Cereais:

>  Lisina reativa (incluindo Análise 
Bromatológica)

> Aminoácidos Totais e Digestíveis

Proteínas:

> Trigo    > Soja 
> Cevada > Canola
> Triticale  
> Sorgo    

Cereais: Proteínas:
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