HaiKoo® składa się z karmidła dla lekkich, średnich i ciężkich
broilerów. Owalny kształt karmidła umożliwia broilerom na
jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni w kurniku
jednocześnie ułatwiając dostęp do linii pojenia.
Fantastyczny start dla kilkudniowych piskląt.
• Niska krawędź talerza (65 mm – 2.6 in.) dla
łatwego dostępu do paszy
• Duża powierzchnia karmienia oferuje
optymalny komfort jedzenia.

Eliminates
allfeed waste

• Napełnianie 360° utrzymuje talerz wypełniony paszą.
1140 mm przestrzeni karmienia.
Oferuje do 14% więcej ptaków przy karmidle
od standardowych karmidłach dla brojlerów.

Dostępne dodatkowe światła LED
Zestaw diod LED jest opcjonalny dla jednostki kontroli.
Diody są efektywnym sposobem na zwabienie ptaków i
gwarantuje zajęcie całej linii i wszystkich karmidła.

Doskonała kontrola kosztów karmienia
• Wyjątkowy patent karmidła haikoo z obręczą przeciw
stratą eliminuje praktycznie jakiekolwiek straty paszy.
• Jednostka kontrolna zapewnia szybkie i dokładne
dostarczanie świeżej paszy, prowadząc do większej
higieny i świetnych współczynników wymiany paszy.

Model przystosowany dla klatek.
• Stożek osiowy jest niższy i obrócony o 90°
dla użytku w klatkach.
• Płaskie górne wsporniki pozwalają na wyciąganie w
klatkach.

• Kształt karmidła utrzymuje pasze w centrum.
• Specjalne rożki ze skrzydłami uniemożliwiają
ptakom rozrzucanie paszy.

Model przystosowany dla ciężkich brojlerów.
• Ten wyjątkowy system został zaprojektowany dla
brojlerów warzących więcej niż 3kg.
• Aby sprostać specyficznym wymaganiom
hodowców, te misy spełniają zapotrzebowanie na
większy pobór paszy na końcu stada.
• Haikoo dla ciężkich brojlerów utrzymuje dwa razy
więcej paszy od standardowego karmidła haikoo.

SpecyfikacjaTechniczna

Informacje o zwierzętach
Lekkie (<1,8 kg)

Średnie (1,8-3 kg)

Ciężkie ( >3 kg)

Ilość ptaków karmidło (*)

95-110

57-95

45-57

Ilość ptaków na m² (**)

21-24

13-21

10-13

170

190

220

Max. Pobór paszy (g/ptak)

Informacje ogólne i techniczne
Grill

podpórki
Przestrzeń między
podpórkami

karmidło

Materiał
Wysokość (razem z
grillem)
Wymiary

16

12

47 mm

67 mm

Polipropylen (wsporniki z nylonu)
65 mm
440 x 290 mm

Transport: jednostka napędowa (***)

350 rpm

Zdolność transportowa (***)

450 kg/h

Przekątna zewnętrzna rur

44,5 mm

Max. Odległość między napełnieniami
Podwieszenie
Średnia wysokość
(*) bazując na 6,6mm/kg i obwodzie HaiKoois 1140 mm
(**) bazując na 39kg/m²
(***) bazując na 50 Hz

150 m
max. co 3 m
3,25 m

