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Rozwijajmy się wspólnie™

System gniazdowy VALEGO
dla kur rodzicielskich
Dzięki przejęciu Volito w 2016 roku firma Chore-Time wyniosła innowacje
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w dziedzinie hodowli ptaków na nowy poziom. Nowe partnerstwo łączy
bowiem dziesięciolecia globalnego przywództwa Chore-Time w dziedzinie
systemów produkcji kur rodzicielskich z rewolucyjnymi rozwiązaniami Volito
rozwiązania takie jak system gniazdowy VALEGO dla kur rodzicielskich.
Gniazdo VALEGO ma sprawdzoną konstrukcję umożliwiającą stworzenie
stabilnego, cichego, czystego i przestronnego środowiska, w którym kury
rodzicielskie czują się doskonale. Nie tylko wspiera to zwiększenie wydajności
ptaków, lecz także, w połączeniu z opatentowanym systemem usuwania kur
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z gniazd z ruchomym stelażem (RDE), oferuje doskonałą ochronę jaj
i usunięcie z gniazd WSZYSTKICH ptaków. Ponadto gniazda VALEGO stosowane
z nowatorskimi systemami karmienia, pojenia i sterowania klimatem firmy
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Chore-Time stanowią idealne rozwiązanie do produkcji jaj wylęgowych.
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System usuwania kur z gniazd
z ruchomym stelażem

Konstrukcja ze sklejki
laminowanej

Inteligentne mocowanie
zatrzaskowe

Ruszty

Zbiór i kontrola jaj

Opatentowany system usuwania kur z gniazd z ruchomym
stelażem (RDE) firmy Chore-Time zapewnia doskonałą
ochronę jaj i bezpieczniejsze dotarcie jaj do pasa do zbioru
jaj w porównaniu z systemami podnoszącymi podłogę.
Wynika to z tego, że systemy RDE delikatnie zdejmują kurę
z jaja, równocześnie przenosząc jajo na pas. W systemach
podnoszących podłogę natychmiast po podniesieniu podłogi
dochodzi do utraty jaj, które nie przetoczą się w naturalny
sposób do pasa. Systemy RDE znacznie zmniejszają przy tym
niezbędny nakład pracy, co obniża koszty produkcji.

Ściany i dachy wykonane są z wytrzymałej,
laminowanej sklejki klasy A, co zapewnia
ptakom wytrzymałe, ciche środowisko,
łatwiejsze do czyszczenia i trwalsze niż
konstrukcja z tworzywa sztucznego lub stali.
Zdolność do szybkiego odprowadzania wilgoci
sprawia, że jest to również doskonały materiał
do stosowania w systemach gniazdowych.

Gniazda VALEGO mają ściany
i dachy z inteligentnym
mocowaniem zatrzaskowym
„Click & Fix” ułatwiającym
montaż i konserwację.
Do konstrukcji potrzebne
są jedynie zwykłe narzędzia.

Ruszty z tworzywa
sztucznego mają
sprawdzoną konstrukcję
i są łatwe w utrzymaniu.

Pasy do zbioru jaj, wypychacz i elementy sterujące składają
się na kompletny system zbioru jaj zapewniający bezpieczną
podróż jaja od kury do stołu do zbioru jaj. Jednostka sterująca
programuje czas codziennego otwarcia i zamknięcia wypychacza
w celu zoptymalizowania okresu, w którym ptaki mają dostęp
do gniazd. Jednostka sterująca inicjuje również niewielki ruch
wypychacza podczas zbioru jaj, co pozwala ptakom pozostać
w gniazdach, a jednocześnie zapobiega przypadkowemu
uszkodzeniu jaj przez ptaki.
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| System gniazdowy VALEGO dla kur rodzicielskich

maksymalizującymi dobrostan i wydajność ptaków, czego wynikiem są

3

Od 1952 roku firma Chore-Time żywi świat za pomocą
wypróbowanych systemów produkcji drobiu i jaj, stworzonych do pracy
i trwałych™ (Made to work. Built to last.®). Nasza rozbudowana globalna
sieć dystrybutorów oferuje niezrównaną obsługę i pomoc techniczną
ze strony doświadczonego personelu, który nie tylko rozumie
wyjątkowe wyzwania związane z opieką nad zwierzętami, lecz także
potrzeby typowe dla regionu. Łatwiej być spokojnym, gdy wiadomo,
że nasza firma i dystrybutorzy zapewniają długoterminowe wsparcie
rozwiązaniom Spokój ducha™ (Peace of Mind®). Jako oddział CTB, Inc.,
Berkshire Hathaway Company dysponujemy ogromnymi zasobami
potrzebnymi do zapewnienia dalszej innowacyjności, stabilności i
długowieczności. Na te rozwiązania możesz liczyć!

Dodatkowe rozwiązania Chore-Time
dla kur rodzicielskich
+ Karmidła
– Chore-Time oferuje wiele różnych karmideł
zaprojektowanych specjalnie dla kur
rodzicielskich, niosek i kogutów. Systemy
te minimalizują straty paszy i zapewniają
ptakom stały dostęp do świeżej paszy.

+ Wentylacja
– Chore-Time oferuje wiedzę fachową
i zaawansowane produkty spełniające wszelkie
potrzeby w zakresie wentylacji mechanicznej,
naturalnej lub tunelowej, od najprostszych
po najbardziej złożone konstrukcje systemów
wentylacyjnych.

+ Poidła
– Oferowane przez firmę Chore-Time poidła smoczkowe
dla kur rodzicielskich RELIA-FLOW® mają niespotykaną
konstrukcję smoczka skróconego z krótszą szpilką
smoczka o mniejszym zakresie ruchu w bok, dzięki
czemu ptaki dostają więcej wody, a mniej zostaje wylane
na podłogę. Dostępne są również poidła STEADI-FLOW®
skonstruowane specjalnie dla kur rodzicielskich.

+ Systemy sterowania
– System sterowania CHORE-TRONICS® 3 dla stad
reprodukcyjnych oferuje funkcje czyniące go
szczególnie wartościowym w produkcji kur
rodzicielskich, takie jak możliwość włączania
dodatkowych wentylatorów tunelowych
w porze karmienia i po niej, oddzielne zegary
zasypywania/karmienia dla ptaków obu płci,
ulepszone śledzenie danych dotyczących jaj
i wiele innych.
Znajdź autoryzowanego, niezależnego dystrybutora
na stronie choretime.com/distributor
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