System wolnowybiegowy
Vike

System wolnowybiegowy VIKE

dla niosek konsumpcyjnych

Rozwijajmy się wspólnie™

• System wolnowybiegowy zapewniający znakomite rezultaty
• Doskonała widoczność i łatwość sprawdzania stanu ptaków
• Gniazda zintegrowane Valego

Można polegać na doświadczeniu,
niezawodności, jakości pracy
i poufności Chore-Time.

Informacje ogólne

Gniazda zintegrowane Valego

• Dostępnych jest wiele konfiguracji
i szerokości systemu, umożliwiających
optymalne dostosowanie do układu kurnika
• Niskoprofilowa konstrukcja ułatwia montaż
systemu w istniejących kurnikach z niskimi
sufitami i zapewnia pełną widoczność, co
umożliwia kontrolę całego kurnika
• Optymalny ruch kur w kurniku

• Systemy usuwania kur z gniazd z ruchomym
stelażem (RDE)

• Zgodność z przepisami KAT i UE

• Szybki i łatwy montaż dzięki inteligentnemu
systemowi Click & Fix
• Ściany i dachy z trwałej sklejki laminowanej
• Samoczyszczące wyściółki gniazd AstroTurf®*
• Opcje pasa do zbioru jaj: 1 × 500 mm (19.7 cala)
lub 2 × 250 mm (9.8 cala)

® nie jest własnością grupy CTB, Inc. ani nie jest przez nią licencjonowana; stanowi wyłączną własność swojego właściciela.

* Marka AstroTurf

• Układ standardowy VIKE-2
• 2 poziomy taśmy pomiotu i 1 poziom
gniazd
• Szerokości: 1825, 2090, 2610 mm
(71.9, 82.3, 102.8 cala)
• Układ stopniowy VIKE-5
• 2 poziomy taśmy pomiotu i 1 poziom
gniazd
• Górny poziom 1825 mm (71.9 cala)
i dolny poziom 2610 mm (102.8 cala)
w konfiguracji stopniowej
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System wolnowybiegowy VIKE

Konfiguracje

511.8" (13 000 mm)

Połączenie różnych konfiguracji systemu VIKE pozwala na optymalne zagospodarowanie kurnika
Znajdź autoryzowanego, niezależnego dystrybutora
na stronie choretime.com/distributor

Rozwijajmy się wspólnie™
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