Samen groot worden™

Nestoplossingen
voor ouderdieren

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

+
Nesten

+
Voersystemen

+
Drinksystemen

+
Klimaatregeling

Verzameling
van eieren

Samen groot worden™

VALEGOnestsysteem voor ouderdieren
Door de overname van Volito in 2016 heeft Chore-Time de innovatie van het
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beheer van pluimvee naar een hoger niveau gebracht. De nieuwe samenwerking
zorgt er namelijk voor dat het jarenlange wereldwijde leiderschap van
Chore-Time op het gebied van productiesystemen voor ouderdieren wordt
gecombineerd met Volito’s revolutionaire oplossingen voor het maximaliseren
van het welzijn van pluimvee en van efficiëntie. Dat levert oplossingen op als

Het VALEGO-nest is een beproefd ontwerp om een stevige, rustige, schone en
ruime omgeving te scheppen waarin ouderdieren floreren. Het zorgt er niet alleen
voor dat pluimvee beter produceert, maar in combinatie met het gepatenteerde
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RDE-systeem (Rack Drive Expulsion) worden eieren optimaal beschermd
en wordt AL het pluimvee verdreven. In combinatie met de innovatieve voer-,
drink- en klimaatregelingssystemen van Chore-Time vormen de VALEGO-
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nesten bovendien de ideale oplossing voor de productie van broedeieren.
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RDE-systeem (Rack Drive Expulsion)

Constructie van multiplex met filmlaag

Slim ‘Click & Fix’-systeem Roosters

Verzameling en controle van eieren

Met het gepatenteerde RDE-systeem van Chore-Time
worden eieren optimaal beschermd, waardoor meer
eieren de eierband onbeschadigd bereiken dan met een
vloerliftsysteem. Bij het transport van het ei naar de band
verwijderen RDE-systemen de hen voorzichtig van het ei.
Bij gebruik van vloerliftsystemen zijn de eieren, als ze niet
automatisch naar de band rollen, verloren zodra de vloer
omhoog komt. Bovendien hoeft er met RDE-systemen
aanzienlijk minder werk te worden verricht, waardoor
de productiekosten omlaag gaan.

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.

Valego-nestsystemen
zijn voorzien van slimme
‘Click & Fix’-nestwanden en
-daken, zodat plaatsing en
reparatiewerkzaamheden
eenvoudig zijn uit te voeren.
Voor de opbouw is algemeen
gereedschap voldoende.

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.

Kunststoffen roosters
zijn van een beproefd
ontwerp en eenvoudig
te onderhouden.
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| VALEGO-nestsysteem voor ouderdieren

het VALEGO-nestsysteem voor ouderdieren.
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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!

Meer oplossingen van Chore-Time voor ouderdieren
+ Voerpannen
- C
 hore-Time levert allerlei voerpannen die speciaal
zijn ontworpen voor ouderdieren, jonge hennen
en hanen. Met deze systemen wordt verspilling
zoveel mogelijk voorkomen, terwijl het pluimvee
altijd bij vers voer kan.

+ Ventilatie
- H
 et maakt niet uit of u met een eenvoudig of
complex ventilatiesysteem werkt, Chore-Time
biedt de kennis en geavanceerde producten om
in elke behoefte op het gebied van elektrische,
natuurlijke of tunnelventilatie te voorzien.

+ Drinkers
- C
 hore-Time’s RELIA-FLOW®-nippeldrinkers voor
ouderdieren zijn speciaal ontworpen zodat ze
van onderaf worden geactiveerd. Ze hebben
een korte nippelpin die minder heen en weer
beweegt, zodat het pluimvee meer water krijgt
en er minder water op de vloer terecht komt.
Er zijn ook STEADI-FLOW®-drinkers leverbaar
die speciaal voor ouderdieren zijn ontworpen.

+ Regelunits
- D
 e CHORE-TRONICS® 3-regelunit voor
ouderdieren van Chore-Time biedt
mogelijkheden die speciaal bij de productie
van ouderdieren van pas komen, waaronder
de mogelijkheid om extra tunnelventilatoren
in te schakelen tijdens en na het voeren,
afzonderlijke vul- en voederklokken voor
mannelijk en vrouwelijk pluimvee, het beter
volgen van eiergegevens, en nog veel meer.
Vind uw erkende onafhankelijke dealer op choretime.com/distributor
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