Ghid pentru sistemele
de furajare Chore-Time®
pentru puii de carne

Să creștem împreună™

Cea mai bună alegere pentru
puii dumneavoastră de carne

KONAVI®
Hrănitoare pentru
puii de carne

De la Chore-Time, compania Care a creat hrănitoarea
automată cu tavă rotundă pentru păsări
Începând din 1952, suntem lideri în sistemele de furajare pentru puii de carne

Contați pe Chore-Time
pentru experiență, fiabilitate,
performanță și încredere.

• Componentele originale Chore-Time, de la recipient până la tava de
control, fac parte dintr-un sistem complet integrat de creștere a păsărilor.
Acestea sunt concepute să funcționeze ca parte dintr-un ansamblu
și sunt susținute de o rețea remarcabilă de distribuitori.
• Caracteristici brevetate disponibile exclusiv de la Chore-Time.

Sistemele de furajare CHORE-TIME® pentru puii de carne
Când afacerea dumneavoastră crește
cu Chore-Time, obțineți sisteme de furajare
care oferă conversia furajelor în partea
superioară, împreună cu durabilitatea
dovedită. De fapt, datorită experienței vaste
a Chore-Time, a angajamentului profund
față de inovație și a reputației pentru
produsele sale fiabile, sistemele de furajare
Chore-Time sunt alegerea crescătorilor
de top din SUA și din întreaga lume.

Progrese în tehnologia de furajare
a puilor de carne
• Chore-Time a înregistrat progrese în tehnologia de furajare
a puilor de carne în mod repetat de-a lungul istoriei
companiei. Cu cel mai recent sistem de furajare al său,
cunoscut sub numele de KONAVI , Chore-Time a introdus
pe piață o hrănitoare cu o formă nouă, care nu le permite
păsărilor să calce în furaje în timp ce se hrănesc.

®

• Multe dintre cele mai recente sisteme de furajare Chore-Time
încorporează grătarul său brevetat pentru un confort mai
mare al păsărilor și un acces mai bun la furaje, împreună
cu o opțiune pentru niveluri variabile de umplere pentru
rezultate remarcabile.
• Chore-Time a fost inițiatorul secțiunii de alimentare cu volum
mare a hrănitoarei pentru păsări, pe care a introdus-o pentru
prima dată pe piață în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Hrănitoarea KONAVI®
pentru puii de carne

Permite introducerea ciocurilor.
Nu permite introducerea picioarelor.
Acces maxim la furaje
Cu tava sa cu înălțime mică și marginea zimțată patentată,
hrănitoarea Chore-Time KONAVI invită puii să mănânce
din exteriorul tăvii încă din prima zi. Oferă păsărilor un acces
confortabil și ușor la furaje pe tot parcursul ciclului lor de
creștere. Cu hrănitoarea KONAVI , puteți umple tăvile cu
grămezi înalte pentru a atrage puii de o zi, apoi puteți utiliza
una dintre cele trei setări pentru stadiul de îngrășare pentru
păsările aflate în perioada de finisare.

®

®

Risipă minimă de furaje

®

Tava KONAVI are un con unghiular unic cu muchii anti-risipă
care descurajează păsările să calce în hrănitoare și să scoată
furajele din tavă cu picioarele sau cu ciocul. Ajută la menținerea
furajelor curate și necontaminate – îmbunătățindu-le
disponibilitatea și eficiența.

Abordează problemele
de sănătate actuale
Păsările tind în mod natural să
mănânce din afara hrănitoarei
KONAVI . Beneficiul este reducerea
contaminării furajelor.
Păsările tinere pot urca
pe hrănitoare, dar de
obicei nu rămân mult
timp acolo. Cel mai
important, au tendința să
se îndrepte spre interior,
spre furaje, astfel încât
majoritatea excrementelor
cad în afara tăvii.

®
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Cum abordează Chore-Time sistemul

Să creștem împreună™

Uneori copiat... Niciodată duplicat!
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O bună conversie a furajelor începe cu recipientul
de alimentare complet galvanizat Chore-Time,
cu ansamblu cu capac transparent. De asemenea,
sunt disponibile sisteme de inventariere a furajelor,
cântare pentru recipiente și cântare pentru furaje.
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Sistemul de umplere FLEX-AUGER Chore-Time
și transportoarele elicoidale din linia de alimentare
trag furajele în mod eficient prin tuburile închise.
Un cronometru opțional pentru transportoarele
elicoidale împiedică funcționarea sistemului când
acesta este gol pentru perioade lungi.
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 rificiile pentru evacuare sunt plasate oriunde sunt
O
necesare pe sistemul de umplere pentru a aduce hrana
în rezervoarele de pe linia de alimentare.
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Unitatea de alimentare a sistemului de umplere
rotește transportoarele elicoidale și umple rezervoarele
de pe linia de alimentare. Include un motor special
conceput pentru această aplicație, împreună cu
cutia de angrenaje dovedită a Chore-Time.
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Rezervoarele durabile din polipropilenă de pe linia
de alimentare ale Chore-Time rețin 150 livre (68 kg)
de furaje din care deservesc liniile de alimentare pe
măsură ce păsările se furajează. Fiecare rezervor are
o suprafață interioară netedă și nu prezintă colțuri.
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T uburile liniei de alimentare în formă de rolă ale
Chore-Time sunt complet galvanizate în interior și
în exterior, având o îmbinare robustă de rigidizare, în
timp ce altele folosesc suduri. Crestăturile din îmbinare
țin tăvile în siguranță în poziție deasupra orificiilor
de alimentare din tub.
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Tăvile de control intermediare sunt utilizate pentru
separarea parțială a adăpostului în zone pentru
pui și semnalizează tăvilor de control să pornească
sau să oprească linia de alimentare pentru a umple
hrănitoarele până la tava intermediară.

8

 legeți oricare dintre remarcabilele sisteme Chore-Time
A
de furajare a puilor de carne pentru conversia furajelor
în partea superioară și caracteristicile inovatoare, cum
ar fi grătarul zimțat Chore-Time creat pentru confort.
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Tăvile de control Chore-Time și unitățile de alimentare
specifice aplicației pornesc linia de alimentare
atunci când nivelul de furaj din tăvi scade. Motoarele
sunt etanșate împotriva prafului și proiectate să
îndeplinească cerințele ciclului de funcționare al
sistemelor de furajare pentru puii de carne.

1
2
3
4

10
5

6
7
8
9

Hrănitoarele originale CHORE-TIME® fac parte
dintr-un sistem complet integrat de creștere

a păsărilor. De la recipiente până la comenzi,
fiecare componentă este concepută să funcționeze
ca parte dintr-un ansamblu și este susținută
de o rețea remarcabilă de distribuitori. Chore-Time
oferă în exclusivitate multe caracteristici brevetate.
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®

 omenzile pentru întregul adăpost Chore-Time
C
CHORE-TRONICS oferă extensibilitate ușoară
și periferice încorporate.

®
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Familia de hrănitoare Chore-Time REVOLUTION®

Modele cu poartă rotativă cu diametrul de 14 inchi (356 mm) și pentru alimentare cu volum mare
la nivelul podelei pentru mai mult spațiu de furajare per tavă – aveți posibilitatea de a opta pentru
grătare cu 8 sau cu 12 spițe
Tăvile hrănitoarelor
convenționale (stânga)
erau adânci, cu o suprafață
îngustă dedicată furajării.
Tava hrănitoarei Chore-Time
REVOLUTION (dreapta) are
o suprafață largă dedicată
furajării, la care păsările
tinere pot ajunge mai ușor.
De asemenea, zona în care are
loc furajarea este mai groasă.

Ansamblul tăvii hrănitoarei
Chore-Time REVOLUTION
este poziționat cu 1/2 inch
(12,7 mm) mai jos în zona
în care are loc furajarea.
Controlează risipa la fel ca
o tavă adâncă, dar oferă totuși
acces ușor, la fel ca o tavă cu
adâncime mică.

®

®

Perimetrul zimțat al hrănitoarei
corespunde formei păsărilor
din ziua de astăzi. Este rotunjit
și neted pentru a oferi confort.

Spițele în formă de T și grătarul
cu interstițiu mare ale sistemului
de furajare Chore-Time
REVOLUTION facilitează ieșirea
păsărilor din hrănitoare.

®

Marginea grătarului depășește
tava, având rolul de a împiedica
scoaterea furajelor din
hrănitoare.

Hrănitoarele cu poartă rotativă
REVOLUTION®

Hrănitoarele cu alimentare cu volum mare
la nivelul podelei REVOLUTION®

Alimentare cu volum mare variabilă
pe podea sau în aer

Alimentarea cu volum mare pentru păsările aflate
în faze de start rapide și o separare ușoară a
adăpostului în zone pentru pui
•D
 atorită zonelor joase din grătarul hrănitoarei cu umplere

Niveluri constante de furajare, care nu depind
de planeitatea podelei

®

• Hrănitoarea REVOLUTION vă permite să reglați progresiv
nivelul furajelor pe măsură ce păsările cresc. Spre deosebire
de tăvile hrănitoarelor convenționale, modelul cu poartă
rotativă nu depinde de gradul de planeitate al podelei sau
de gravitație pentru a funcționa.

®

• Cu hrănitoarea REVOLUTION , puteți chiar să reglați automat
nivelurile de furajare a puilor utilizând un program de creștere
pentru până la 10 niveluri diferite de furajare. Setați secțiunile
de alimentare cu volum mare utilizând sistemul de acționare
ACCUTROL™ sau ACCU-CLICK™ al hrănitoarei. Setați nivelul
final de furajare utilizând setările pentru partea de sus a
grătarului ușor de citit.

Singura hrănitoare cu alimentare cu volum mare la
nivelul podelei cu grătar pentru confort Chore-Time

®

la nivelul podelei REVOLUTION , chiar și cei mai mici pui
au acces ușor la furaje. Păsările învață repede că pot ajunge
la furaje fără să trebuiască să meargă târâș în tavă.

O furajare controlată, pentru stadii de îngrășare
profitabile
•R
 idicați hrănitoarele pentru a închide secțiunile de alimentare

cu volum mare pe măsură ce păsările cresc. Alegeți unul
dintre cele șase niveluri de furajare pentru stadiul de îngrășare
pentru a optimiza zilele până la maturitate sau greutățile
finale pentru punerea pe piață.

•D
 oar Chore-Time vă permite să blocați manual secțiunile
în poziția de alimentare cu volum mare, oferindu-vă opțiunea
de a asigura alimentarea cu volum mare până la limita
maximă a hrănitoarelor ridicate de pe sol.
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Hrănitoarea LIBERTY® pentru
puii de carne, cu grătar deschis

Să creștem împreună™

Maximizează vizibilitatea furajelor și accesul la
acestea, în timp ce minimizează risipa de furaje

O abordare deschisă a furajării puilor de carne

®

Grătarul deschis al hrănitoarei LIBERTY oferă acces ușor
la furaje puilor de carne de toate vârstele și greutățile.
De asemenea, hrănitoarea asigură diverse niveluri
de alimentare cu volum mare, pe măsură ce păsările cresc,
pentru a economisi hrana.
• În poziția de umplere, păsările pot vedea cu ușurință furajele
curgând. Marginea grătarului zimțat are doar 2,5 inchi
(64 mm) în punctul cel mai de jos.
• Lipsa ferestrelor care să restricționeze debitul furajelor
înseamnă că furajele sunt mai ușor de văzut și se adună
în grămezi înalte pentru păsările tinere.
• Grătarul brevetat creat pentru confort are un interstițiu mare
și include doar patru stâlpi pentru grătar pentru o un spațiu
de furajare cu deschidere largă.
• De asemenea, grătarul deschis permite pătrunderea unei
cantități mai mari de lumină în tavă pentru o mai bună
prezentare a furajelor.

Conceput pentru a salva furajele pentru
conversie în partea superioară

Brevetat

1. Grătarul se extinde în tava hrănitoarei, formând o buză cu rol
în reținerea furajelor.
2. Forma rotunjită a tăvii în partea de jos mută furajele mai
departe în tavă și încurajează păsările să se deplaseze în
perimetru, mâncând mai repede.
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3. Muchiile pentru alimentare ale hrănitoarei Chore-Time
LIBERTY servesc ca dispozitive anti-risipă atunci când sunt
coborâte în furaj și ajută la controlul nivelului furajelor.

®

1
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Alimentarea cu volum mare de la orice
înălțime ALL-OUT™
•C
 onul de alimentare poate fi blocat manual în poziția
de alimentare cu volum mare până la limita maximă,
sau utilizatorii care preferă un nivel variabil de alimentare
cu volum mare pot folosi ridicarea cu troliul pentru
o modificare mai graduală.
•H
 rănitoarea LIBERTY oferă un nivel variabil de alimentare
cu volum mare în întregul efectiv de păsări. Folosind un
troliu, reglați nivelul de alimentare cu volum mare la până
la 200 de picioare (61 m) de linia de alimentare la un moment
dat – 100 de picioare (30,5 m) în fiecare direcție.

®
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Hrănitoarele MODEL C2® PLUS
și MODEL G™ Plus
Bine-cunoscutele modele originale
CHORE-TIME®

Renumitele hrănitoare Chore-Time asigură o bună fază de start
pentru păsări și economisesc furajele pe măsură ce păsările
cresc pentru a realiza conversia furajelor în partea superioară.
Optați pentru opțiunea standard, mică sau cu muchii extinse
de adâncime a tăvii. Secțiunile de alimentare opționale umplu
tăvile cu furaje adunate în grămezi înalte pentru a atrage
păsările tinere. Opțional este disponibilă și o parte superioară
din două piese.

Hrănitoarea MODEL
C2 PLUS cu 14 spițe
(în stânga) și hrănitoarea
MODEL G™ Plus cu 8 spițe
(dreapta)

®

Hrănitoare pentru pui E-Z START®

Asigură o bună fază de start pentru păsări și simplifică operațiunile necesare în cazul
unor efective noi de păsări
• Nivelul înalt al grămezilor
de furaje din tavă încurajează
consumul în perimetru,
minimizează contaminarea
furajelor și ajută la trecerea puiului
la tăvile rotunde.

Con pentru pui
telescopic de la
o înălțime de la
9 până la 12 inchi
(de la 23 până la
30 cm) (de la partea
inferioară a conului
până la centrul tubului
de alimentare). Utilizați
fante pentru înălțime
standard (ilustrate în
dreapta) sau tăiați
zona din partea de
sus a fantei pentru
alimentarea furajelor
în grămezi mai înalte.

• Ușor de operat, gestionat, curățat și
depozitat. Nu sunt necesare instrumente
pentru reglarea tuburilor telescopice.
• Fabricată din plastic durabil, din
polipropilenă, cu protecție împotriva razelor
ultraviolete pentru o durată de viață lungă.

Orificiul pentru evacuare se balansează
și se blochează lângă linia de alimentare
făcând loc păsărilor care mănâncă (sus).

Tubul de extensie telescopic
vine în lungimi de 3,3, 4,8 și 6 inchi
(84, 122 și 152 mm) pentru diferite înălțimi
ale liniilor de alimentare (sus stânga).

Hrănitoarele MODEL H2™ și MODEL H2™ Plus
Simple, dar versatile

Sistemele de furajare pentru pui de carne
MODEL H2™ și MODEL H2™ Plus fără
grătar umplu tăvile hrănitoarei pentru
a atrage puii de o zi, apoi se ajustează
la un nivel scăzut al furajelor pentru
a conserva furajele în timp ce păsările
sunt în perioada de finisare.

Hrănitoarele MODEL H2™ (prezentate în
dreapta) oferă jgheaburi pentru furaje
pentru crescătorii care doresc să umple
tava cu grămezi înalte de furaje.

HRĂNITOARELE MODEL H2™ Plus
(prezentate în stânga) au un dom de
alimentare care poate fi ridicat cu troliul.
6

Nivel de alimentare standard

Alimentarea furajelor
în grămezi mai înalte

Accesoriile sistemelor de furajare Chore-Time®
pentru puii de carne
Rezervorul de pe linia de alimentare
din plastic CHORE-TIME®
Pentru ușurință în manipulare și pentru
debitul furajelor
• Are capacitatea de 150 de livre (68 kg) și un colier inferior
cu blocare prin răsucire pentru îndepărtarea ușoară
a rezervorului pentru curățare.
• Suprafața interioară netedă și panta de 60 de grade
a rezervorului îmbunătățesc debitul furajelor și elimină
colțurile în care ar putea rămâne captată hrana.
• Nu este nevoie să
deconectați sau
să reconectați
și să ajustați
cablurile atunci
când demontați
rezervorul.

Să creștem împreună™

Monitorul timpului de funcționare
a liniei de alimentare
CHORE-TRONICS®
Instrument de diagnosticare
a distribuirii furajelor

®

Monitorul timpului de funcționare CHORE-TRONICS poate
fi conectat la fiecare linie de alimentare dintr-un adăpost de
păsări pentru a urmări timpul zilnic de funcționare a liniei
și pentru a construi o bază de date cu informații pentru
diagnosticarea și rezolvarea problemelor legate de distribuirea
a furajelor.
• Fiecare monitor trimite un semnal către comanda
CHORE-TRONICS ori de câte ori
linia de alimentare funcționează.

®

• Producătorii își pot folosi comanda
CHORE-TRONICS cu până
la 12 monitoare a timpului de
funcționare per comandă pentru
a verifica funcționarea liniei
de alimentare, pentru a compara
durata de funcționare a unei linii
de alimentare cu alta și pentru
a revizui până la 14 zile de istoric
al timpului de funcționare.

®

• Rezervorul durabil
din polipropilenă
nu va rugini, nici
nu se va deteriora
și este ușor
de curățat.

• Când este utilizată cu software-ul
C-CENTRAL™, utilizatorii pot
monitoriza de la distanță când
momentele în care păsările mănâncă.

Lumina tăvii de control
CHORE-TIME®

Tăvi de control CHORE-TIME®

Opțional, electronice sau mecanice

Atrage păsările în tăvile de control

Senzori mecanici sau electronici robuști, pe bază de capacitanță,
sunt disponibili pentru diferite hrănitoare CHORE-TIME și sunt
proiectați pentru a preveni ciclul excesiv de oprire și de pornire
a liniei de alimentare, precum și pentru a opri funcționarea liniei
de alimentare atunci când aceasta este goală.

®

Utilizați lumina tăvii de control Chore-Time pentru a încuraja
o rată mai mare de consum al furajelor la tava de control.
Disponibilă pentru diverse hrănitoare CHORE-TIME .
Ușor de adaptat la o varietate de sisteme de furajare.

®
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O linie completă de soluții pentru producția
de pui de carne

Timp de 70 de ani, crescătorii
de păsări au contat pe
Chore-Time pentru sistemele
sale fiabile și calitative
utilizate în producția
păsărilor. Accentul pe
asigurarea fiabilității a dus
la progrese tehnologice și
la extindere de-a lungul
anilor, rezultând o linie
completă de soluții pentru
instalațiile de păsări care sunt
disponibile astăzi.
Fie că sunteți un crescător
interesat de sisteme integrate
complete care oferă
performanțe de top sau un
integrator care are în vedere
cele mai bune opțiuni de
recomandat crescătorilor
dumneavoastră, la
Chore-Time veți găsi calitatea
cu care v-ați obișnuit și
integritatea în care puteți
avea încredere și pe care
o meritați.

Furajare și adăpare

Controlul climei

• Hrănitoare cu grătar și fără grătar

• Mixere de aer CUBO

• Comenzile CHORE-TRONICS

• Benzi transportoare de alimentare
FLEX-AUGER

• Răcire și încălzire

• Software-ul C-CENTRAL™

®

• Recipiente pentru depozitarea
furajelor
• Adăpători și comenzile
adăpătorilor

®

• Ventilatoare și închideri
de tip jaluzea

Management

®

• Senzori de monitorizare, sistem
de alertă și comunicații wireless

• Orificii de admisie, trolii
și uși de tunel

Rețea mondială de distribuție profesională
Distribuitorii Chore-Time independenți, selectați cu atenție, adresează întrebările potrivite pentru a oferi soluții
inteligente. Vă pun la dispoziție în mod direct cunoștințele și experiența lor și răspund nevoilor dumneavoastră.

Găsiți distribuitorul dumneavoastră independent autorizat
la choretime.com/distributor

Să creștem împreună™

www.choretime.com
Chore-Time este o divizie a CTB, Inc.
O companie Berkshire Hathaway
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