RED-L System
System wolierowych dla kur nieśnych

RED-L oznacza Resting, Eating, Drinking and Laying (odpoczywanie, jedzenie, pojenie i składanie jaj)
. Ta druga generacja systemów wolier dla kur nieśnych z opatentowanym portalem j który umożliwia
kurom dostęp do wszystkich powierzchni systemu. Rozwiązania takie w porównaniu z tradycyjną hodowlą
ściółkową zapienia zwiększoną ilość hodowanych kur na tej samej powierzchni kurnika. Wbudowane
automatyczne gniazda oraz możliwość trenowania kur w systemie, gwarantują zmniejszenie do minimum
ilość jaj pozagniazdowych. Specjalny projekt połączony z stuprocentowym wykorzystaniem powierzchni,
umożliwia hodowlę zgodnie z naturalnym rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku oraz
zapewnia dobre samopoczucie kurom.

Doskonałe systemy wolier
Jedyny w swym rodzaju opatentowany system portal.
Możliwość dopasowania do każdej szerokości kurnika
Wieloletnie doświadczenie
Dzięki odwzorowaniu “projektu drzewa” zachowano zgodność z
rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku
Gniazda automatyczne, paszociągi oraz poidła dostępne na
różnych poziomach

System przyjazny dla hodowców drobiu

Łatwość inspekcji systemu
Prosta kontrola gniazd automatycznych
Nie wymagający większej obsługi oraz prosty w czyszczeniu
Możliwość zwiększenia częstotliwości usuwania pomiotu

Doskonałe wyniki

Minimalny procent jaj pozagniazdowych
Więcej jaj klasy A
Samoczyszczące dno gniazda dzięki ruchomej podłodze
Wysoka liczba znoszonych jaj
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Dane techniczne
1 Portal

2 Portale

2 Taśm

3 Taśm

4 Taśm

5 Taśm

4 Taśm

5 Taśm

Szerokość

7,1 m

9,2 m

11,4 m

13,6 m

11,4 m

13,6 m

Wysokość

4,0 m

4,5 m

4,0 m

4,0 m

4,0 m

4,0 m

Powierzchnia system wg norm KAT **

29,3 m²

34,3 m²

40,7 m²

45,7 m²

46,6 m²

51,6 m²

Powierzchnia system wg norm EU**

30,8 m²

37,1 m²

42,1 m²

47,1 m²

48,8 m²

53,7 m²

System *

1 portal system 2 taśm

1 portal system 3 taśm

1 portal system 4 taśm

2 portal system 4 taśm

1 portal system 5 taśm

2 portal system 5 taśm
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* taśma wskazuje liczbę taśm na wyższym poziomie
** na sekcję o długości 2,3 m
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