KONAVI®-voerpan
voor vleeskuikens

Samen groot worden™

Een doorbraak in schone,
open voersystemen

Amerikaans patent aangevraagd

Met de KONAVI®-voerpan kan
pluimvee eenvoudig bij het voer
zonder in de pan te stappen.

Het nieuwe voersysteem voor vleeskuikens dat
snavels binnenlaat, maar poten buitenhoudt

®

Het nieuwe KONAVI -voersysteem wordt gekenmerkt door een
gestroomlijnd, open ontwerp waardoor het pluimvee gemakkelijk
bij het voer kan. Dat zorgt niet alleen voor een snelle doorloop
en consistente resultaten, maar dankzij de hoogtevinnen kan ook
worden voorkomen dat de kuikens in de voerpannen gaan staan.
Het gevolg is schoner, gezonder voer dat de kuikens graag eten,
waardoor verspilling van voer kan worden voorkomen.
Reken op Chore-Time voor
ervaring, betrouwbaarheid,
prestaties en vertrouwen.

KONAVI®-voerpan voor vleeskuikens
Laat snavels binnen. Houdt poten buiten.
Optimaal toegang tot voer

Volledig schoon

Door de lage panhoogte en gepatenteerde
geschulpte rand nodigt de Chore-Time KONAVI voerpan kuikens vanaf dag één uit buiten de pan
om te eten. Kuikens krijgen gedurende hun gehele
groeicyclus eenvoudig en probleemloos toegang tot
het voer. Met de KONAVI -voerpan kunt u pannen
hoog vullen om eendagskuikens aan te trekken en
vervolgens met een van de drie uitgroei-instellingen
het gewenste eindresultaat voor pluimvee bereiken.

Dankzij het simpele, gestroomlijnde design van de
KONAVI -voerpan, uitgevoerd zonder hoeken of
kuipjes waarin voer kan komen vast te zitten, kan
de voerpan vollediger worden gereinigd. Er zijn
geen grills waar omheen moet worden gewerkt.
Tussen ronden door kunt u de KONAVI -voerpannen
eenvoudig met hoge druk reinigen voor gezonder
pluimvee.

®

®

Minimale voervermorsing

®

De KONAVI -voerpan is voorzien van een unieke
schuine conus met hoogtevinnen die kuikens ervan
weerhoudt om in de pan te stappen en met hun
poten of snavel voer uit de pan te schrapen. Hierdoor
blijft het voer schoon en wordt verontreiniging
voorkomen, waardoor de beschikbaarheid en
efficiëntie van het voer verbeteren.

®

®

Duurzame constructie
•G
 emaakt met robuuste, duurzame kunststof.
•B
 estand tegen UV-licht.
•H
 et eetgedeelte van de pan is dikker zodat deze
langer meegaat – 3,8 mm (0,15 inch).

Samen groot worden™

Speelt in op de steeds grotere aandacht
voor de gezondheid
Kippen zijn van nature geneigd bij het eten buiten
de KONAVI -voerpannen te blijven. Het grote
voordeel hiervan is minder verontreiniging van
het voer. Kuikens kunnen op de voerpan klimmen,
maar meestal blijven ze daar niet lang. En wat nog
veel belangrijker is: ze hebben de neiging zich
met de kop naar het voer te richten, zodat hun
uitwerpselen buiten de pan vallen.

®

Drie dagen oud

Afmetingen voerpan
Diameter voerpan
Hoogte pan op laagste punt
Voederruimten

332 mm (13,06 inches)
49 mm (1,93 inches)
14

39 dagen oud

Opgroeiende kuikens kunnen nog altijd in voerpannen
met een grill klimmen. Hiermee blokkeren ze voor andere
kuikens de toegang tot het voer en verontreinigen ze het
voer met hun uitwerpselen.

Elf dagen oud

Draai de voerpan om een van de drie
uitgroeiniveaus in te schakelen: 19,0,
25,4 of 31,7 mm (0,75, 1,0 of 1,25 inches).

Door de tweedelige, afneembare
bovenzijde met vloer- en
kolonieopties kunt u beschadigde
voerpannen in een handomdraai
verwisselen.
Met de optionele
afsluitschuif kunt u de
stroom van voer naar
ongebruikte pannen
reguleren.

Met een enkele hendel kan
de pan eenvoudig voor
reiniging worden geopend.

Conussen zijn
voorzien van haken
(niet afgebeeld)
waaraan u pannen
kunt ophangen.

Vanuit de hoge
overloopvensters stroomt het
voer alle kanten op naar de
uiterste rand van de pan.

Amerikaans patent aangevraagd

Ontworpen voor pluimveeproductie
wereldwijd

Reken erop

®

De technici van Chore-Time hebben de KONAVI voerpan van de grond af aan ontworpen
om te voldoen aan de wensen en eisen van
voederpraktijken en stallen wereldwijd waar
nauwelijks of geen gebruik van strooisel wordt
gemaakt. Dankzij een uiterst geringe panhoogte
kunnen de kleinste kuikens ook zonder hulp
van strooisel bij het voer. Het simpele ontwerp
werkt ook uitstekend in talloze traditionele
mestkuikenomgevingen.

Chore-Time is sinds 1952 toonaangevend op het
gebied van pluimvee- en eierproductiesystemen.
We beschikken over de ervaring complete
oplossingen te leveren voor systemen voor
voederen, voerverwerking, drinken, eierverwerking,
klimaatregeling en beheer. U kunt op Chore-Time
en uw onafhankelijke Chore-Time dealer rekenen
voor betrouwbare
apparatuur, hoge
productiecijfers en
totaal vertrouwen.

Vind uw geautoriseerde onafhankelijke dealer op choretime.com/distributor
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