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A busca pelo touro completo para o produtor atual é uma tarefa sem descanso. 
Encontrar produção lucrativa, conformação funcional e valiosas características 
ligadas à saúde e reprodução são suas principais preocupações. 
Uma novidade da próxima importação Semex, é Suntor RAPTOR 0200HO05250, 
com uma prova capaz de atender a todas as demandas do produtor moderno focado 
no amanhã. 
Filho de Pennview INCOME, RAPTOR torna-se bastante interessante na busca por 
linhagem “outcross”. Com sua primeira prova publicada em Agosto de 2008, o que 
realmente impressiona são os excepcionais valores de suas características 
funcionais. Seus valores positivos para Longevidade ou Vida Produtiva podem ser 
atribuídos à grande habilidade ao parir que suas filhas apresentam e a sua baixa 
C.C.S., combinada com profundidade e qualidade de seus úberes. 
RAPTOR possibilita alta produção leiteira com sólidos acima da média. Suas filhas 
são eficientes em produzir de maneira econômica. Seus úberes, que excedem em 
saúde e qualidade, têm condições de armazenar qualquer que seja o volume de 
produção leiteira e durar por muitas lactações.  Suas filhas são, portanto, muito 
padronizadas; gerando comentários positivos dentre aqueles que têm tido a 
oportunidade de vê-las. 
Um dos fatores que mais impressiona nas filhas de RAPTOR é sua consistência no que 
diz respeito à estrutura de seus aprumos. Com certeza, suas pernas e patas não 
apresentarão problemas e possibilitarão a estas vacas o trabalho nos mais diferentes 
tipos de manejo. Fisicamente são vacas ideais para o produtor atual, de estatura 
mediana, porém com a profundidade e largura corporais necessárias para as 
grandes produções. 
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Conformação

Sistema Mamário
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