VALEGO

Nest System voor Moederdieren

Laten we samen groeien™

De voordelen in één oogopslag
• Valego RDE legnest speciaal ontwikkeld voor
moederdieren
• Click en Fix montage systeem, geen dubbele zijschotten
• Valego RDE legnest voorzien van een bijzonder
uitdrijfsysteem
• Kippen kunnen geen eieren pikken door de speciale
raapstand bij het Valego RDE legnest
• De kunststof roosters zijn van hoogwaardig
polypropyleen en hebben een open structuur voor een
goede mestdoorlaat.
• FSC hardhouten lattenrooster verkrijgbaar

Het Valego RDE legnest is ontwikkeld voor moederdieren
en leghennen en is voorzien van een bijzonder
uitdrijfsysteem dat de voordelen van een kiepbodemnest
en nest met uitdrijfhek combineert.
Het Rack Drive Expulsion (RDE) systeem met bewegend
uitdrijfhek volgt de helling van de Astroturf matten
nauwgezet waardoor alle kippen uit de nest worden
gedreven en er geen dode kippen in de nest kunnen
blijven liggen.

Chore-Time staat voor
ervaring, betrouwbaarheid,
prestaties en vertrouwen.

Het Valego RDE is voorzien van het slimme Click en Fix
systeem dat een verkorte installatietijd oplevert. Ook
zorgt dit voor een robuuste constructie en maakt dit het
onderhoud zeer gemakkelijk.

De hardhouten roosters zijn voorzien van RVS nieten.
De roosters zijn van Nederlands fabricaat en van zeer
degelijke kwaliteit.
Deze roosters kunnen eenvoudig worden gereinigd. Zijn
makkelijk op en af te bouwen en vriendelijk voor de poten
van de dieren. Tevens een goede mestdoorlaat.

De kunststof roosters welke in het systeem gebruikt
worden zijn gemaakt van hoogwaardig polypropyleen.
De roosters zijn eenvoudig te reinigen.
De maaswijdte van de roosters zorgt voor een open
structuur met een goede grip voor de hennen en een
goede mestdoorlaat.

De kippen kunnen geen eieren pikken tijdens
het afdraaien van de eieren door de special
raapstand. Astroturf nestmatten zorgen voor
een natuurlijk gevoel en comfort.

Vind uw geautoriseerde en onafhankelijke dealers op www.choretime.com/distributor
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