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Az erősségek összegzése.

A ketrec nélküli megoldások fejlesztése.
A Chore-Time új szintre emelte a ketrec nélküli baromfitartás innovációját.
Ennek oka a Chore-Time több évtizedes globális vezető szerepe a tojástermelő
rendszerek terén, valamint a tojástermeléshez használt ketrec nélküli termékek
terén elért holland iparági tapasztalat.
A Chore-Time termékcsaládja tökéletesen ötvözi a független forgalmazók nagy
globális hálózatát, valamint az etetők, itatók és szellőztetési technológiák vezető
kialakítását. A Chore-Time jelentős erőforrásainak befektetésével új innovációkat
és termékfejlesztést is megcéloz, annak érdekében, hogy világszerte megfeleljen
a baromfitenyésztők és tojástermelők folyamatosan változó igényeinek.
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a ketrec nélküli megoldások felé

A Chore-Time tapasztalt csapata tisztában van azzal, hogy a ketrec
nélküli tojástermelés csak rendszerszintű megközelítéssel lehet sikeres.
A szárnyasok például alulteljesítenek a madárházrendszerekben,
ha jérceként nem részesülnek megfelelő nevelésben. A termelés is hátrányt
szenved, ha az ólak nincsenek megfelelően szellőztetve. Az ehhez

Az elvek, melyek szerint élünk:

tartjuk, akkor hosszabb életet élhetnek, valamint több és jobb
tojást tojhatnak.
Ennek érdekében a Chore-Time megoldásai a lehető legjobban
utánozzák a szárnyasok természetes környezetét és alkalmazkodnak
azok viselkedéséhez. A megoldások kidolgozásakor a szárnyasok
jólétének jövőjét is szem előtt tartjuk. Ezért nem forgalmazunk
„kombi”, vagy csörlőzhető platformos nevelőrendszereket.

megközelítés

- Figyelemmel kísérjük a termelők

- A bevált megoldások teljes körű termékcsaládját

folyamatosan változó igényeit – megértjük

kínáljuk, hogy biztosítsuk a tevékenység

kihívásaikat, és a legjobb megoldások

egészének sikerét.

kidolgozásán fáradozunk számukra
és állatállományaik számára.

hasonló leckék tanulságát levonva kialakítottuk azt a filozófiát, hogy
ha a szárnyasokat megfelelően neveljük és a lehető legegészségesebben

+ Rendszerszintű

+ Termelőközpontú

+ Egyszerűség
- A kialakításokat olyan

+ Munkaerő

minimalizálása
- Jó munkaerőt találni nem könnyű.

+ Ragaszkodás

a hitünkhöz

- Nem árulunk olyan termékeket,

termékekkel tesszük egyszerűvé,

Megoldásaink nem csak a szükséges

melyekben nem hiszünk. És nem

melyeket könnyű összeállítani

munkaerőigényt minimalizálják, hanem

adunk el olyan rendszereket

és karbantartani.

a munkavállalók számára is jobb

a termelőknek, melyekről nem vagyunk

környezetet biztosítanak.

megbizonyosodva, hogy képesek
a legjobban kielégíteni az igényeiket.
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Egyedülálló megközelítésünk
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VOLUTION™ nevelőrendszer

b

Sokéves tapasztalat bizonyítja, hogy a megfelelő jércenevelés a sikeres ketrec
nélküli tojástermelés alapja. A jobban felkészített szárnyasok ugyanis hosszabb,
egészségesebb és produktívabb életet élnek. Ez az a pont, ahol a Chore-Time

d

hatalmas előnyt kínál a termelőknek. VOLUTION™ nevelőrendszerünk kevesebb
A természetes viselkedésüknek megfelelően már az első naptól kezdve
ugrálásra, mozgásra és ülésre neveli a jércéket, optimálisan felkészítve őket
mind a madárházrendszerekre, mind pedig a padlószinti tartásra.

ELRENDEZÉS
· Kétszintű rendszer.
· A rendszeren belül kialakított hossz- és szélesség szerinti válaszfalak.
· Etető- és itatósorok minden szinten.
· Egy vagy több sorban elhelyezett nevelőrendszerek az ólban.
· Kiváló láthatóság az egyszerű ellenőrzés érdekében.

Készítsd fel őket, mint egy profi™ (Train Them Like a Pro®)
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munkaerőt igényel, és más versenytárs rendszereknél könnyebben kezelhető.
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Munkaerő-kímélő kialakítás

Dupla tolóajtók

Nagymértékben beállítható kialakítás

Dróthálós kerítések

A VOLUTION™ rendszer minden elemét
úgy terveztük, hogy minimális legyen
a munkaerőigényük. A baromfitartás
munkaerő szükséglete minimálisra
csökken, ami csökkenti a termelési
összköltséget is.

Az egyedülálló dupla tolóajtók lehetővé
teszik, hogy a dolgozók könnyen elérjék
a szárnyasokat oltások beadása vagy
egyéb műveletek elvégzése érdekében.
Az ajtók a jércék biztonságos elhelyezését
is biztosítják az indítási fázisban.

A rugalmas kialakítás lehetővé teszi a termelők számára, hogy
a VOLUTION™ nevelőrendszert a jércék növekedéséhez igazodva
állíthassák be. A különleges tulajdonságok között megtalálható:
+ Állítható magasságú platformok és ivósorok a rendszerben,
melyek a jércék növekedésével fokozatosan emelkednek.
+ Automatikusan meghosszabbítható ülők, melyek segítik
a szárnyasok felső szinthez való hozzáférését.
+ A mozgatható belső ülő segíti a szárnyasokat, hogy könnyebben
át tudjanak ugorni egy külső ülőre.

Amikor az ól először benépesül, összecsukható
dróthálós kerítéssel zárják el a sorok alatti
területet. Végül a kerítéseket kinyitják, hogy
a szárnyasok teljes hozzáférést kapjanak az ól
teljes padlóterületéhez, beleértve a rendszer
sorai alatt lévő területet is.

Tenyésszünk együtt!™
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VIKE™ madárházrendszerek
c
A sikeres madárházak lehetővé teszik a tyúkok optimális mozgását
az egész baromfiól területén. És pontosan ez a filozófia áll a VIKE™
madárházrendszerek mögött. Többféle konfigurációban kaphatók,
alacsony profillal, hogy jól illeszkedjenek az új és a meglévő
baromfiólakba, beleértve az alacsony mennyezettel rendelkezőket
tojáskezelést, ideális klímát, egyszerű telepítést és karbantartást,
b

valamint alacsony munkaerőigényt biztosítsanak, ami alacsonyabb
összköltséget eredményez.

VIKE™– 2 STANDARD KONFIGURÁCIÓ
· 2 trágyaszalagszint és 1 fészekszint.
· Elérhető szélességek: 71,9, 82,3 és 102,8 hüvelyk (1825, 2090 és 2610 mm).
VIKE™– 5 LÉPÉSES KONFIGURÁCIÓ
· 2 trágyaszalagszint és 1 fészekszint.
· Felső szint szélessége: 71,9 hüvelyk (1825 mm).
· Alsó szint szélessége: 102,8 hüvelyk (2610 mm).
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Konfigurálható elrendezések

Alacsony magasság

Integrált VALEGO™ fészkek

A többféle konfigurációval és rendszer szélességgel
elérhető VIKE™ madárházrendszerek kiválóan
hozzáigazítható számos baromfiól-elrendezéshez,
beleértve a többszintes, integrált padlóval ellátott
ólakat is. A különféle konfigurációk a kívánt
elrendezés kialakításához is felhasználhatók,
és elősegítik a tyúkok optimális mozgását
az egész ólban.

Az alacsony profilú kialakítás nem csak abban
segít, hogy a VIKE™ madárház rendszerek
elférjenek a meglévő, alacsony mennyezetű
baromfiólakban, hanem teljes rálátást is
biztosít a teljes ól egyszerű ellenőrzéséhez.

A VIKE™ madárházrendszerek integrált VALEGO™ fészkekkel
(10. oldal) rendelkeznek, melyek nagy hatékonyságú fogaslécmeghajtású kilökő rendszerrel (RDE) rendelkeznek. A VALEGO
fészekrendszerek az ideális környezet megteremtése
érdekében többek között tartós, A-osztályú, fóliázott rétegelt
lemezszerkezetet, egyszerű telepítést és karbantartást,
valamint öntisztuló fészekbetéteket kínálnak.

Szabadalmaztatott

|

| VIKE™ madárházrendszer

is. A VIKE madárházrendszereket úgy tervezték, hogy kíméletes
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VALEGO™ fészekrendszer
A VALEGO™ fészekrendszerek padlószinti fészekként és madárház
rendszerekbe integrált fészkekként is kaphatók. Bevált kialakításuk
stabil, csendes, tiszta környezetet teremt, ami magasabb
termelékenységű szárnyasokat és kisebb munkaigényt eredményez.
rendszereivel együtt a VALEGO fészkek ideális megoldást jelentenek

d

a ketrec nélküli termelőrendszerek számára.
b
c

|
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A Chore-Time innovatív etető-, itató-, klímavezérlő és tojásgyűjtő
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Fogasléc-meghajtású kilökő rendszer

Filmréteggel borított rétegelt lemezes szerkezet

Lécek

Tojásgyűjtés és -ellenőrzés

A VALEGO™ fészekrendszer minden egyes
elemét, például a szabadalmaztatott fogaslécmeghajtású rendszert is úgy tervezték, hogy
minimális munkaerőigénnyel rendelkezzen.
Ez nemcsak a termelési költségeket csökkenti,
hanem a munkavállalók keresésének terheit
is csökkenti a mai nehéz munkaerőpiaci
környezetben.

A falak és a tetők tartós, A-osztályú, fóliázott rétegelt
lemezből készülnek, amely tartós, csendes környezetet
biztosít a szárnyasok számára, valamint könnyebben
tisztítható és ellenállóbb, mint a műanyag vagy
acélszerkezetek. Gyors nedvességelvezető képessége
szintén ideális anyaggá teszi a fészekrendszerekben
történő felhasználásra.

A műanyag lécek bevált
konstrukciót és egyszerű
karbantartást biztosítanak.

A tojásszalagok, a kilökő és a vezérlés egy teljes tojásgyűjtő rendszert
alkotnak, amely biztosítja a tojás biztonságos útját a tyúktól egészen
a gyűjtőasztalig. A vezérlőegység programozza a kilökő napi nyitását és
zárását, hogy optimalizálja azt az időszakot, amikor a tyúkok hozzáférnek
a fészkekhez. A vezérlő a tojások begyűjtése során a kilökő enyhe
mozgatását is elindítja, ami lehetővé teszi, hogy a szárnyasok a fészekben
maradjanak, ugyanakkor segít megelőzni a tojások véletlenszerű,
baromfi által előidézett károsodását.

Tenyésszünk együtt!™
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Etető, itató és tojásgyűjtő rendszerek
A ketrec nélküli tojástermelés sikeréhez teljes rendszeralapú megközelítés
szükséges. Ezért a Chore-Time az etető, itató és tojásgyűjtő rendszerek teljes
tekintve az iparág élvonalába tartoznak.

|

| Etető, itató és tojásgyűjtő rendszerek

választékát kínálja, olyan bevált konstrukciókkal, melyek teljesítményüket
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ULTRAFLO® etetők

GENESIS® etetők

Szelepes itatórendszerek

CHORE-TIME® tojásgyűjtők

Az ULTRAFLO® etetők gyors
szállítási sebességgel rendelkeznek.
Más vályúszerű etetőkkel ellentétben
ez azt jelenti, hogy a szárnyasok nem
esznek, amíg az etető meg nem áll,
így biztosítva, hogy minden baromfi
egyenletes adag takarmányhoz
jusson.

A speciális, ülést akadályozó eszközzel
ellátott GENESIS® etetők ideális megoldást
jelentenek a padlószinten nevelt tojók
etetésére. Ez az innovatív, duplaserpenyős
rendszer lehetővé teszi a termelők számára,
hogy kevesebb helyen több szárnyast
etessenek, egyenletes takarmányadagolás
és kevesebb takarmányhulladék mellett.

A Chore-Time RELIA-FLOW® és
STEADI-FLOW® szelepes itatók
rendelkeznek vízmérő rendszerrel is,
amely az áramlásszabályozási területen
a tervezett áramlási sebesség hosszú távú
biztosítása érdekében teljes egészében
rozsdamentes acélból vagy rozsdamentes
acél és műanyag alkatrészek
kombinációjából áll.t

A CHORE-TIME® tojásgyűjtők megbízható motoros
meghajtóegységekkel rendelkeznek, melyek egyenként
egy darab 19,6 hüvelykes (50 cm) vagy két darab
9,8 hüvelykes (25 cm) tojásszalagot kezelnek. A hajtás
a tojások szükséges magasságba történő szállítása céljából
felszerelhető szállítószalag-egységgel is (a képen nem
szerepel). A tojásfelvonó (a képen látható) is rendelkezésre
áll a tojások egyidejű, különböző magasságokra
történő szállítása céljából. Ezen alkatrészek különböző
rendszerkonfigurációkban alkalmazott különféle
kombinációi hozzájárulnak a maximális rugalmassághoz.

Tenyésszünk együtt!™

Klímavezérlő rendszerek
A jobb klíma jobban teljesítő szárnyasokat eredményez. A megfelelő levegőellátó
rendszerek nélkül pedig még a legjobb madárház vagy fészek rendszer sem fog
megfelelni az elvárásoknak. Ezért a megfelelő szellőztetés és klímaberendezések megléte
létfontosságú valamennyi tevékenység sikeréhez. A Chore-Time – a legegyszerűbbtől
a legbonyolultabb rendszertervezésig – minden igényt kielégítő

| Klímavezérlő rendszerek

|

szakértelmet és megbízható szellőzőberendezéseket kínál.

14

15

Vezérlők és szoftverek

Hűtés és fűtés

Ventilátorok és redőnyök

Beömlőnyílások és csörlők

CHORE-TRONICS® vezérlők széles választéka,
valamint felügyeleti eszközök a működés
minden aspektusának nyomon követéséhez
és karbantartásához, továbbá a precíz,
rugalmas ólon belüli ellenőrzéshez
és elemzéshez szükséges szoftverek
is rendelkezésre állnak.

Az innovatív TURBO-COOL™ párologtató
hűtőrendszerek egyenletes vízelosztást
biztosítanak az ól hűtési hatékonyságának
maximalizálása érdekében, a DURA-THERM™
helyiségfűtő berendezések pedig megbízható,
hatékony fűtést biztosítanak a fiatal szárnyasok
számára, továbbá hűvös időjárás esetén
is alkalmazhatók.

A Chore-Time a gazdaságos, minimális
szellőztetést biztosító ventilátoroktól kezdve
az iparág vezető, 57 hüvelyk (145 cm) átmérőjű
ENDURA® ventilátorokig kínál megoldásokat
a megfelelő, hatékony légáramlás és a nagy
teljesítmény biztosítása érdekében.e

A levegő teljes ólban történő megfelelő
elkeveredéséhez a légbeömlő nyílások
között megtalálhatók a nagy hatékonyságú
alagútajtók, továbbá a mennyezeti és
oldalfali beömlőnyílások is. A hatékony
csörlőkialakítások leegyszerűsítik
a bemeneti vezérlést.

A Chore-Time 1952 óta táplálja a világot bevált baromfi- és tojástermelő
rendszerekkel, melyek munkára készültek. Tartósságra tervezve™
(Built to Last.®) Jól kiépített globális forgalmazói hálózatunk tapasztalt
munkatársaink segítségével páratlan szolgáltatást és támogatást
nyújt, akik nemcsak az Ön egyedi állatgondozási kihívásaival, hanem
régiójának igényeivel is tisztában vannak. Bízhat abban, hogy
vállalatunk és forgalmazóink hosszú távon is kiállnak Ön mellett
Nyugalmi™ (Peace of Mind®) megoldásainkkal. A Berkshire Hathaway
vállalat részét képező CTB, Inc. egyik divíziójaként pedig hatalmas
erőforrásokkal rendelkezünk, ami a további innováció, stabilitás
és hosszú élettartam biztosításához szükséges. Számíthat rá!

Keresse meg hivatalos független forgalmazóját
a choretime.com/distributor oldalon

Tenyésszünk együtt!™
www.choretime.com
A Chore-Time a CTB, Inc.,
a Berkshire Hathaway vállalat részlege
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