Samen groot worden™

Het complete pakket
oplossingen voor
Scharrelpluimvee

Reken op Chore-Time voor
ervaring, betrouwbaarheid,
prestaties en vertrouwen.

+
Volières

+
Nesten

+
Voersystemen

+
Drinksystemen

+
Klimaatregeling

Verzameling
van eieren

Samen groot worden™

Krachten bundelen.

Verbeteren van oplossingen
voor Scharrelpluimvee.
Chore-Time heeft innovatie voor het beheer van scharrelpluimvee naar een hoger
niveau getild. Dit komt doordat Chore-Time wereldwijd leiderschap van decennia
op het gebied van eierproductiesystemen samenbrengt met zijn ervaring in de
Nederlandse branche voor scharrelproducten voor eierproductie.
De productlijn van Chore-Time is eenvoudig te combineren, met een groot
wereldwijd netwerk van onafhankelijke distributeurs en toonaangevende
ontwerpen van voerpannen, drinkers en ventilatietechnologie. Chore-Time
stimuleert nieuwe innovaties en productontwikkelingen door haar aanzienlijke
middelen in te zetten, zodat altijd snel op de steeds veranderende wensen en eisen
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van pluimveehouders en eierproducenten wereldwijd kan worden ingespeeld.
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Onze unieke kijk
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+ Voor pluimveehouders
Het ervaren team van Chore-Time beseft dat de productie van
scharreleieren om een systematische aanpak vraagt. Zo presteren kippen
slechter in een volière als ze niet als jonge hen op gepaste wijze zijn
grootgebracht. De productie lijdt er bovendien onder als hun behuizing

-W
 e volgen de steeds veranderende behoeften
van pluimveehouders op de voet – we begrijpen
hun uitdagingen en ontwikkelen de beste
oplossingen voor hun en hun pluimvee.

+ Systematische aanpak
-W
 e bieden een volledig assortiment beproefde
oplossingen waarmee het succes van de gehele
bedrijfsvoering kan worden verzekerd.

niet afdoende wordt geventileerd. Dankzij dit soort lessen hebben we
ons het gedachtegoed eigen gemaakt dat kippen goed moeten worden
getraind en zo gezond mogelijk moeten worden gehouden om ervoor
te zorgen dat ze langer leven en meer, en betere, eieren leggen.
Om dit te realiseren, bootsen de oplossingen van Chore-Time
de natuurlijke omgevingen en gedragspatronen van kippen zo
getrouw mogelijk na. Ook besteden we bij de ontwikkeling van
nieuwe oplossingen veel aandacht aan het welzijn van de dieren.
Daarom verkopen we geen ‘combi’-systemen of foksystemen met
hefbare platforms.

+ Eenvoud
-W
 e houden onze ontwerpen
eenvoudig; Onze producten
zijn makkelijk te bouwen
en onderhouden.

+ Werk besparen
- G
 oede hulp vinden is niet makkelijk.
Door onze oplossingen hoeft niet alleen
minder werk te worden verricht,
ze verbeteren ook de werkomgeving van
de medewerkers.

+ Vasthouden aan

onze waarden

-W
 e verkopen geen producten waarin
we niet geloven. En we verkopen geen
systemen aan pluimveehouders als we
niet zeker weten dat hiermee volledig
aan hun wensen en eisen tegemoet
wordt gekomen.

|
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Onze uitgangspunten:
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VOLUTION™-Opfoksysteem
b
Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat het goed opfokken
van jonge hennen de basis is voor de succesvolle productie van
scharreleieren. Dat komt doordat beter getraind pluimvee langer,
gezonder en productiever leeft. Hier biedt Chore-Time
u een enorm voordeel. U hoeft minder te doen met ons

d

VOLUTION™-opfoksysteem, terwijl u dit ook eenvoudiger kunt
het natuurlijke gedrag van pluimvee: jonge hennen worden vanaf
dag één getraind om te springen, rond te lopen en op stok te gaan.
Zodoende worden ze optimaal voorbereid op eierproductie in

INDELING
· Tweelaags systeem.
· Panelen over de lengte en de breedte binnen het systeem.
· Voer- en drinklijnen op elk niveau.
· Een of meer rijen voor opfoksystemen in de stal.
· Uitstekend zicht voor eenvoudige inspectie.

volières en op de vloer.

Getraind door een professional™ (Train Them Like a Pro®)
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Werkbesparend ontwerp

Dubbele schuifdeuren

Zeer flexibel ontwerp

Gaashekken

Elk aspect van het VOLUTION™-systeem
is zo ontworpen dat u hiernaar vrijwel
geen omkijken hebt. U hoeft amper tijd
aan het pluimvee te besteden, waardoor
productiekosten lager uitvallen.

Dankzij unieke dubbele schuifdeuren kunnen
medewerkers eenvoudig bij het pluimvee om
dit te vaccineren of voor andere doeleinden.
De deuren zorgen ook voor een veilige
insluiting van de jonge hennen tijdens
de beginfase.

Door het flexibele ontwerp kunnen pluimveehouders het
VOLUTION™-opfoksysteem aan de groei van de henen aanpassen.
Specifieke functies zijn:
+ Platforms met verstelbare hoogte en ingebouwde drinklijnen die
geleidelijk worden verhoogd naarmate de jonge hennen groeien.
+ Automatisch uitschuifbare zitstokken helpen het pluimvee om
de bovenste laag te bereiken.
+ Met behulp van verplaatsbare zitstokken in de kooi kan het
pluimvee eenvoudiger naar de buitenste zitstokken springen.

Als de stal voor het eerst wordt gebruikt, wordt
het gedeelte onder de rijen met opklapbare
gaashekken afgesloten. Uiteindelijk kunnen
de hekken worden opengezet om pluimvee
vrij toegang tot de gehele stalvloer te geven,
dus ook tot de stalvloer onder de rijen van
het systeem.

|

| VOLUTION™-opfoksysteem

beheren dan andere concurrerende systemen. Het is afgestemd op
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VIKE™-volière
c
In succesvolle volières kunnen hennen zich optimaal door de stal
bewegen. En dat is precies het idee achter onze VIKE™-volières. Ze zijn
leverbaar in uiteenlopende configuraties met lage profielen, zodat ze
goed in nieuwe en bestaande pluimveestallen passen, ook in die met
een laag plafond. VIKE-volières zijn zo ontworpen dat eieren voorzichtig
worden gehanteerd, het pluimvee een ideaal klimaat wordt geboden,
eenvoudige plaatsing en gemakkelijk onderhouden verzekerd zijn,
b

de productiekosten omlaag.

STANDAARDCONFIGURATIE VIKE™-2
· Twee mestbanden en één nestlaag.
· Leverbare breedten: 1825, 2090 en 2610 mm.
TRAPCONFIGURATIE VIKE™-5
· Twee mestbanden en één nestlaag.
· Breedte bovenste laag: 1825 mm.
· Breedte onderste laag: 2610 mm.
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Configureerbare indelingen

Lage hoogte

Geïntegreerde VALEGO™-nesten

Omdat er uiteenlopende configuraties en
systeembreedten leverbaar zijn, kunnen VIKE™volières uitstekend aan vele pluimveestalindelingen
worden aangepast, waaronder meerlaagse stallen
met een geïntegreerde vloer. Met de verschillende
configuraties kunt u de gewenste indeling
samenstellen, zodat kippen zich optimaal door
de stal kunnen bewegen.

Een ontwerp met een laag profiel draagt niet
alleen bij aan de aanpasbaarheid van VIKE™-volières aan bestaande pluimveestallen
met lage plafonds, het zorgt ook voor
uitmuntend overzicht zodat de gehele
stal eenvoudig te inspecteren is.

VIKE™-volières zijn voorzien van geïntegreerde VALEGO™nesten (pagina 10) met uitermate efficiënte RDE-systemen
(Rack Drive Expulsion). VALEGO-nestsystemen bieden ook
een robuuste constructie met multiplex platen van hoge
kwaliteit, eenvoud in plaatsing en onderhoud, zelfreinigende
nestmatten en nog veel meer om de ideale omgeving voor
pluimvee te scheppen.

Gepatenteerd

|

| VIKE™-volière

en veel werk uit handen wordt genomen. En dit alles brengt natuurlijk
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VALEGO™-nestsysteem
VALEGO™-nestsystemen zijn leverbaar als vloernesten en als
geïntegreerde nesten in volières. Het beproefde ontwerp schept
een stevige, rustige, schone omgeving, waardoor het pluimvee
meer produceert en er minder werk hoeft te worden verricht.
In combinatie met de innovatieve voer-, drink-, klimaatregelingsde ideale oplossing voor gebruik met scharrelproductiesystemen.

d
b
c
|
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en eierverzamelsystemen van Chore-Time zijn de VALEGO-nesten
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RDE-systeem (Rack Drive Expulsion)

Constructie van multiplex met filmlaag

Roosters

Verzameling en controle van eieren

Elk aspect het VALEGO™ nestsysteem, zoals
het gepatenteerde RDE-systeem, is zo
ontworpen dat er vrijwel geen omkijken
naar is. Hierdoor vallen de productiekosten
niet alleen lager uit, maar hoeven ook
minder medewerkers te worden gevonden
die bereid zijn in zware omstandigheden
te werken.

De wanden en daken zijn gemaakt van duurzaam,
hoogwaardig multiplex. Dit biedt pluimvee een stevige,
rustige omgeving die eenvoudiger schoon te maken is
en duurzamer is dan kunststoffen of stalen constructies.
Doordat vocht snel wordt verspreid, vormt het een
ideaal materiaal voor gebruik in nestsystemen.

Kunststoffen roosters
zijn van een beproefd
ontwerp en eenvoudig
te onderhouden.

Eierbanden, verdrijver en units vormen een volledig
eierverzamelsysteem waarmee eieren veilig vanaf hennen
naar de verzameltafel worden getransporteerd. Volgens de
programmering van de regelunit wordt de verdrijver dagelijks
geopend en gesloten zodat hennen zo lang mogelijk toegang
tot hun nest hebben. Met de regelunit wordt ook de verdrijver
licht bewogen tijdens het verzamelen van de eieren. Daardoor
kan pluimvee op het nest blijven zitten zonder eieren per
ongeluk te beschadigen.
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Voer-, drinken eierverzamelsysteme
Een volledig systematische aanpak is een vereiste voor het
succes van de productie van scharreleieren. Daarom biedt
Chore-Time een volledige productielijn aan met voer-,
drink- en eierverzamelsystemen van beproefd ontwerp

| Voer-, drink- en eierverzamelsystemen

|

die wat prestaties betreft toonaangevend in de branche zijn.
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ULTRAFLO®-voerpannen

GENESIS® voerpannen

Nippeldrinksystemen

CHORE-TIME®-eierverzamelsystemen

ULTRAFLO®-voerpannen leveren
snel transport. Anders dan bij
andere voerpannen met een
goot, eet het pluimvee pas als
de voerpan is gestopt, wat ervoor
zorgt dat het voor gelijkmatige
over het pluimvee wordt verdeeld.

GENESIS® voerpannen hebben een
speciale functie die voorkomt dat
pluimvee in de voerpan gaat slapen;
een ideale oplossing voor het voeren
van vrijlopende leghennen. Met dit
innovatieve systeem met dubbele
pan kunnen pluimveehouders meer
pluimvee voeden met minder ruimte,
met gelijkmatige transport en minder
verspilling van voer.

In het gedeelte van de Chore-Time’s
RELIA-FLOW®- en STEADI-FLOW®nippeldrinkers waarin de waterstroom
wordt geregeld, bevindt zich een systeem
met roestvrijstalen onderdelen of
onderdelen met staal over kunststof dat
het waterverbruik meet voor langdurige
aflevering van het beoogde debiet.t

CHORE-TIME®-eierverzamelsystemen zijn voorzien van
betrouwbare gemotoriseerde aandrijfeenheden, die elk
één eierband van 50 cm of twee eierbanden van 25 cm
bedienen. De aandrijving kan een lopende band bevatten
(niet afgebeeld) om de eieren naar de benodigde hoogte
te verplaatsen. Er is ook een eierlift (afgebeeld) leverbaar
om eieren vanaf verschillende hoogten tegelijkertijd te
transporteren. Door verschillende combinaties van deze
elementen te combineren, kan maximale flexibiliteit voor
vele uiteenlopende systeemconfiguraties worden geboden.

Samen groot worden™

Klimaatregelingsystemen
Met een beter klimaat presteert pluimvee beter. Zonder goede
systemen voor de toestroom van lucht presteren zelfs de beste
volières of nestsystemen niet naar verwachting. Daarom zijn goede
ventilatie- en klimaatregelingsproducten essentieel voor het
succes van elke stal. Of het nu gaat over het eenvoudigste of meest
complexe systeemontwerp, Chore-Time biedt kennis en betrouwbare

| Klimaatregelingssystemen

|

ventilatieproducten om in elke behoefte te voorzien.
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Regelunits en software

Koeling en verwarming

Ventilatoren en shutters

Inlaten en lieren

Er zijn diverse CHORE-TRONICS®-regelaars
en beheertools leverbaar om alle aspecten
van uw bedrijfsvoering te bewaken en
onderhouden, en hetzelfde geldt voor
de software voor nauwkeurige en flexibele
regeling en analyse in eigen beheer.

Innovatieve TURBO-COOL™verdampingskoelsystemen distribueren water
gelijkmatig om de efficiëntie van de stalkoeling
te maximaliseren, terwijl de DURA-THERM™ruimteverwarmingen niet alleen jong pluimvee
op betrouwbare en effectieve wijze verwarmen,
maar ook bij koud weer kunnen worden ingezet.

Met zuinige ventilatoren voor
minimumventilatie tot toonaangevende
ENDURA®-ventilatoren met een diameter
van 145 cm biedt Chore-Time oplossingen
waarmee een goede, efficiënte en krachtige
luchtstroom kan worden verzekerd.e

Tot luchtinlaten behoren uitermate
efficiënte tunneldeuren, plafondinlaten
en zijwandinlaten om de lucht in de hele
stal goed te mengen. Dankzij effectieve
lierontwerpen zijn de inlaten eenvoudig
te beheersen.

Chore-Time voedt de wereld sinds 1952 met beproefde systemen
voor pluimvee- en eierproductie waarvoor geldt: Voor het werk.
En de lange termijn™ (Made to Work. Built to Last®). Ons gedegen
internationale netwerk van dealers biedt ongeëvenaarde service
en ondersteuning door ervaren personeel dat niet alleen uw unieke
uitdagingen voor de verzorging van uw dieren begrijpt, maar ook de
behoeften in uw regio. U kunt erop vertrouwen dat ons bedrijf en de
dealers achter u zullen blijven staan met onze Geen zorgen™ (Peace of
Mind®)-oplossingen. Als divisie van CTB, een onderdeel van Berkshire
Hathaway Inc., beschikken we over de benodigde middelen om verdere
innovatie, stabiliteit en levensduur te verzekeren. Reken erop!

Vind uw erkende onafhankelijke dealer op choretime.com/distributor
Chore-Time
Milford, Indiana VS
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www.choretime.com
Chore-Time is een divisie van CTB, Inc.
Een onderdeel van Berkshire Hathaway

Chore-Time Europe B.V.
Panningen, Nederland

info@choretime.com

info@choretime.nl

Chore-Time Europe Sp. z o.o.
Strykowo, Polen

Chore-Time Ede B.V.
Ede, Nederland

info@choretime.pl

info@choretime.nl
CT-2648-NL/202205

