
ULTRAPAN®-en ULTRAFLO®-
voerinstallaties voor ouderdieren
Pan- en gootopties voor het voederen van ouderdieren

Samen groot worden™

De ULTRAPAN® voerpan voor 
jonge hennen en ouderdieren 
van Chore-Time is leverbaar 
met een alleen voor hennen 
bestemde verstelbare grill 
(boven) of een opklikoptie 
(rechts afgebeeld).

De REVOLUTION®-voerinstallatie 
van Chore-Time voor hanen

Betrouwbare 
voersiloweegtoestellen

ULTRAPAN®-voerinstallatie biedt de 
voordelen van voerpannen voor jonge 
hennen en ouderdieren
•• Voercircuit blijft gevuld met voer, zodat bij elke voedering 

elke vogel onmiddellijk van voer wordt voorzien.

•• Uniforme, niet-overgepikte porties zorgen voor een 
beter conditie en meer uniformiteit voor de dieren. 

•• Elke roestbestendige kunststof voerinstallatie is uitgerust 
met voerbesparende voorzieningen en veertien 
openingen om de dieren meer voederruimte dan bij 
kettingvoersystemen te bieden.

•• Het pluimvee heeft minder stress tijdens het eten en 
voldoende bewegingsruimte om bij voer en drinken te 
komen zonder de aan kettingvoersystemen inherente 
beperking van de bewegingsvrijheid.

•• Pluimvee komt niet in contact met bewegende 
onderdelen van het systeem.

•• U kunt pluimvee eenvoudig dagelijks voeren.

ULTRAFLO®-voerinstallatie in 
gootuitvoering als alternatief voor 
kettingvoersystemen voor ouderdieren
•• Dankzij de snelle voeraanlevering van 30,5 m (100 feet) 

per minuut kan elk dier pas eten als alle dieren kunnen 
eten: geen concurrentie en geen overpikken van voer. 

•• De spiraaleigenschappen zorgen ervoor dat harken en 
verspilling van voer worden tegengegaan terwijl de 
gootvorm een natuurlijk opvanggebied vormt, zodat er 
nog meer op voer kan worden bespaard. 

•• De voerbesparingen en het geringe vereiste 
motorvermogen leiden tot lagere exploitatiekosten. 

•• Het systeem is eenvoudig te programmeren en 
bedienen; er zijn geen hoekeenheden of stangen die 
uitval kunnen veroorzaken.

•• Door de roterende beweging van de spiraal van de 
voerinstallatie wordt een onveranderlijke mix van 
voerbestanddelen voor een directe “bin-to-bird” 
voerportie behouden. 

Het ULTRAFLO®-voersysteem voor ouderdieren van Chore-Time levert 
op snelle en betrouwbare wijzen uniform voer bij elk moederdier af. 
Er zijn uiteenlopende tussenruimten en profielen voor de grills 
leverbaar om te voorkomen dat mannetjesdieren de porties van de 
hennen opeten.
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