Karmidło dla brojlerów KONAVI®
Przełom w dziedzinie czystego
karmienia w systemie otwartym

Zgłoszone do opatentowania w USA

Karmidło KONAVI® zapewnia ptakom
łatwy dostęp do paszy, ale uniemożliwia
im wchodzenie do karmidła.

Przedstawiamy karmidło dla brojlerów, które
pozwala ptakom łatwo sięgać do paszy, ale
uniemożliwia im wchodzenie do karmidła

®

System karmienia KONAVI ma usprawnioną, otwartą
konstrukcję, która daje ptakom łatwy dostęp do paszy,
zapewniając szybki przyrost masy i stały poziom wydajności.
Jego ustawiony pod kątem stożek z wypustami ograniczającymi
rozsypywanie paszy zniechęca ptaki do wchodzenia do misy
karmidła. Dzięki temu pasza jest czystsza i zdrowsza, ptaki
chętniej ją jedzą i mniej się jej marnuje.

Karmidło dla brojlerów KONAVI®

Łatwy dostęp do paszy. Bez wchodzenia do karmidła.
Maksymalny dostęp do paszy

Skuteczne czyszczenie

Dzięki małej wysokości misy karmidła
z opatentowanym brzegiem w kształcie fali
kurczaki korzystające z karmidła Chore-Time
KONAVI już od pierwszego dnia życia pozostają
podczas jedzenia poza karmidłem. Zapewnia ono
ptakom wygodny, łatwy dostęp do paszy w całym
cyklu rozwoju. Karmidła KONAVI są zasypywane
do wysokiego poziomu, co przyciąga uwagę
kurczaków jednodniowych. Później można użyć
jednego z trzech ustawień odpowiednich dla
rosnących ptaków.

Prosta, usprawniona konstrukcja KONAVI ,
bez narożników lub zagłębień, w których
zatrzymywałaby się pasza, umożliwia skuteczniejsze
i dokładniejsze czyszczenie karmidła. Brak grilli
także ułatwia czyszczenie. Pomiędzy okresami
produkcyjnymi wystarczy spłukać karmidła
KONAVI myjką ciśnieniową.

®

®

Minimalne straty paszy
Unikatowy, ustawiony pod kątem stożek
z wypustami ograniczającymi rozsypywanie paszy
zniechęca ptaki korzystające z karmidła KONAVI
do wchodzenia do misy karmidła i wysypywania
paszy nogami lub dziobami. Ułatwia to utrzymanie
karmidła w czystości, zwiększając dostępność
i wydajność paszy.

®

®
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Trwała konstrukcja
• Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
o dużej trwałości.
• Konstrukcja karmideł jest odporna na działanie
promieniowania UV.
• Obszar jedzenia misy karmidła jest grubszy
(3,8 mm (0,15 cala)), zapewnia więc dłuższą
eksploatację.

Rozwijajmy się wspólnie™

Odpowiedź na pojawiające się obecnie
obawy dotyczące zdrowia

®

Ptaki jedzące z karmidła KONAVI mają naturalną tendencję, aby pozostawać poza nim. Płynącą
z tego korzyścią jest zmniejszone zanieczyszczenie
paszy. Młode ptaki mogą wspiąć się na karmidło, ale
zazwyczaj nie pozostają tam długo. Co najważniejsze, konstrukcja karmidła skłania ptaki do ustawiania głowy przodem w kierunku paszy, zatem większość odchodów trafia poza misę karmidła.

Trzydniowe

Wymiary karmidła
Średnica misy
Wysokość misy w najniższym punkcie
Liczba miejsc do karmienia

332 mm (13,06 cala)
49 mm (1,93 cala)
14

39-dniowe

Dorastające ptaki mogą nadal wspinać się do środka
karmideł wyposażonych w grille. Blokują w ten sposób
dostęp do paszy innym ptakom i zanieczyszczają ją
odchodami.

11-dniowe

Aby ustawić karmidło na jednym z trzech
poziomów stosowanych w okresie wzrostu
ptaków — 19, 25,4 lub 31,7 mm (0,75, 1,0
lub 1,25 cala) — wystarczy je obrócić.

Dwuczęściowa, zdejmowana część
górna (dostępna w wersji podłogowej
i do stosowania w koloniach) ułatwia
wymianę uszkodzonych karmideł
w ciągu kliku minut.

Pojedyncza dźwignia
umożliwia łatwe otwieranie
misy podczas czyszczenia.

Opcjonalna zasuwa
pozwala łatwo kontrolować
przepływ paszy do
nieużywanych mis.

Stożki są wyposażone
w haki (nie pokazano
na zdjęciu) do
zawieszania karmideł.

Wysokie okno zasypowe
umożliwia zasypywanie
karmidła do krawędzi misy na
całym obwodzie (360 stopni).

Zaprojektowane z myślą o globalnej
produkcji drobiu
Inżynierowie z firmy Chore-Time zaprojektowali
karmidło KONAVI od podstaw w celu zaspokojenia
potrzeb globalnych praktyk związanych
z karmieniem oraz kurników, w których stosuje się
minimalną ilość ściółki lub bezściółkowych. Dzięki
ultraniskiej misie pozwala ono sięgać do paszy
najmniejszym pisklętom, nawet jeśli nie stoją one
wyżej na warstwie ściółki. Jego prosta konstrukcja
sprawdza się również w wielu tradycyjnych
środowiskach produkcji brojlerów.

®

www.choretime.com
Chore-Time jest oddziałem CTB, Inc.
A Berkshire Hathaway Company

Zgłoszone do opatentowania w USA

Na te rozwiązania możesz liczyć!
Firma Chore-Time jest liderem w branży systemów
do produkcji drobiu i jaj, obecnym na rynku od
1952 r. Mamy doświadczenie w dostarczaniu
kompletnych rozwiązań do karmienia, podawania
paszy, pojenia i transportu jaj oraz systemów do
kontroli klimatu i zarządzania. Jeśli zależy Ci na
niezawodności sprzętu, wydajności produkcyjnej
i rzetelności, możesz liczyć na
firmę Chore‑Time i jej
niezależnych dystrybutorów.
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