Rotra,
draainaar
in deexcellente
juiste richting!
Bridex,een
op koers
produktieresultaten!
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Verbeterde dierenwelzijn volgens maatlat pluimvee

	

Toepassing voor vleeskuiken moederdieren in de opfoken legperiode en leghennen

	

Optimale voerverspreiding in scharrel- strooiselruimte

	

Verbetert de bevruchtingsresultaten

	

Bevordert een betere spreiding van de hennen in de stal

	

Arbeidsbesparend

	

Besturing voor 5 strooiergroepen met weekprogramma,
instelling aantal strooitijden per dag en geluidssignaal

	

Verbeterde strooiselkwaliteit

Rotra, een draai in de juiste richting!
VDL Agrotech heeft nieuwe
voerstrooiers ontwikkeld,
bestemd voor vleeskuiken moederdieren in de opfok- en legperiode en voor leghennen.
Ze zijn bedoeld om kleine
porties voer optimaal te verspreiden over de scharrel-/
strooisel ruimte.

R=
6m

R = 0,5 - 7 m.
instelbaar

Werkhoogte
voerschijf = min. 130 cm.

Strooibeeld opfok

www.vdlagrotech.com

Strooibeeld moederdieren
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12 - 14 m.

12 - 14 m.

R=6-7

12 - 14 m.

Bereik voerstrooier moederdieren

6 - 7 m.

12 - 14 m.

12 - 14 m.

12 - 14 m.
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12 - 14 m.

Bereik voerstrooier opfok

6 - 7 m.

De doelstelling is het verbeteren
of langer handhaven van de
bevruchtings resultaten door de
De moederdieren voerstrooiers
moederdieren te lokken naar de
kunnen voorzien worden van 2
scharrelruimte. Deze automatische
soorten strooihoekbegrenzers
strooiers besparen arbeidskosten
om te voorkomen dat voer onder en bevorderen een betere verde beun of op andere ongewen- spreiding van de dieren in de stal.
ste plaatsen terecht komt.
Rotra strooiers in opfokstallen verspreiden kleine hoeveelheden voer
De voerstrooiers in de opfok
over het totale vloeroppervlak.
periode hebben dat meestal
Dit resulteert in minder stress en
niet nodig en kunnen voorzien
bevordert activiteit tijdens dagen
worden van een verlengstuk om dat niet wordt gevoerd.
1 centrale transportbuis hoog
in het midden van de stal te
monteren.

12 - 14 m.

6 - 7 m.

Rotra voerstrooier

De strooiers kunnen d.m.v. de
besturing in 5 groepen en in
willekeurige volgorde geactiveerd
worden. D.m.v. een geluidssignaal
worden de hennen erop geattendeerd dat er voer aankomt.

