EUROVENT EU
Vybavená klecová technologie pro nosnice
– technicky vyzrálá, směrnicím odpovídající, efektivní –

EUROVENT-EU – spolehlivá, hygienická a směrnicím odpovídající výroba vajec
S technologií EUROVENT-EU, Vám firma Big Dutchman
dává možnost vyrábět vejce dle směrnic EU a přesto
efektivně. Mezi její důležité přednosti patří i maximální
hygiena a nejvyšší možná provozní spolehlivost. Toto
technologické zařízení s pásovým odklizem trusu,
odpovídá ve všech bodech směrnici EU 1999/74 z 19.
7. 1999*. To znamená, že musí být splněny následující
požadavky:
) minimálně 750 cm2 plochy klece na jednu nosnici,
z toho min 600 cm2 plochy využitelné;
) celková plocha klece nesmí být menší než 2000 cm2;
) minimální výška klece 45 cm;

) minimálně 12 cm délky krmného žlábku na nosnici;
) každá nosnice musí mít přístup minimálně ke 2
kapátkovým napáječkám;
) k dispozici musí být popeliště a snáškové hnízdo;
) na jednu nosnici musí připadat 15 cm dlouhý hřad;
) každé klecové oddělení musí být vybaveno přípravkem na obrušování drápů;
) sklon podlahy klecí nesmí přesahovat 14 % resp. 8°;
) šířka uličky musí být minimálně 90 cm;
) odstup spodní etáže od podlahy stáje musí být
minimálně 35 cm.

* Musí být přihlíženo i na změny v ustanoveních, které platí pro místní úpravy podmínek chovu nosnic.

Různě velké skupiny nosnic – s EUROVENTEM-EU snadno realizovatelné
Nabízíme Vám technologii EUROVENT-EU pro různě
velké skupiny nosnic. Můžete si zvolit, zda chcete
mít v jednom oddělení 20, 40 nebo 60 slepic. U
všech 3 variant mají nosnice optimální podmínky a

mnoho volného prostoru k pohybu i rozvíjení jejich
přirozeného způsobu chování. Nechte si, proto prosíme, od našich odborníků poradit, který systém
nejlépe odpovídá Vašim představám.

EV 1250-EU (bez vzduchového
kanálu) a EV 1250a-EU (s malým
vzduchovým kanálem) pro 40
nosnic v jednom oddělení.
Instalací středové dělící příčky lze
vytvořit dva prostory po 20 ks.

EV 1250-EU (bez vzduchového kanálu) a EV 1250a-EU
(s malým vzduchovým kanálem) pro 60 nosnic v
oddělení.

EV 1500-EU (bez vzduchového
kanálu) a EV 1500a-EU (s malým
vzduchovým kanálem) pro 60
nosnic v oddělení.

podložka popeliště

podložka v hnízdě

závěs hnízda

hřady

Výhody patrné na první pohled:
) osvědčený systém EUROVENT, je základem
spolehlivé produkce vajec na nejvyšší úrovni:
=> díky dlouholetým zkušenostem vyzrálá technika
=> vysoký snáškový výkon a čistá vejce
=> minimální podíl křapů
=> zdravé nosnice a malý úhyn
=> dobré zhodnocení krmiva
) vysoká provozní spolehlivost všech zařízení
(krmení, napájení, sběr vajec, odkliz trusu,
provětrávání pásu, zásobování popeliště);
) bezproblémová sestava od 3 do 10 pater;

Prostor s hřady v technologii EUROVENT 1250a-EU

) celá přední strana se nechá díky posuvné mřížce
otevřít => snadné a pro nosnice šetrné naskladňování a vyskladňování;
) vysoká ochrana proti korozi je zajištěna zinko –
hliníkovou úpravou – Galfan;
) sklon podlahy klece s oky 1“ x 1,5“ představuje
pouze 12 % resp. 7°. Podlaha leží na napnutých
drátech, což zaručuje dobrou kvalitu vajec;
) provětrávání pásu odklizu trusu slouží k optimálnímu
prosoušení trusu, snížení emisí čpavku ve stáji a
vzniku trusu vhodného k rozmetání i skladování.

EV 1500a-EU pro 60 nosnic v oddělení s přídavným krmným žlábkem

Zásobování krmivem – spolehlivě a rovnoměrně zajišťuje krmný řetěz CHAMPION
Řetězové krmení Big Dutchman se prosadilo na celém světě
jako spolehlivý a nenákladný krmný systém. Krmivo je
dopravováno k nosnicím šetrně, bez třídění hrubých částic.
Hluboký krmný žlábek s dovnitř zahnutým okrajem zamezuje
ztrátám. Krmný řetěz CHAMPION si vystačí pouze s jedním
pohonem až do 300 m délky okruhu.
( přímý pohon krmného řetězu;
( malé nároky na údržbu;
( krmné sloupy s kaskádovým uspořádáním zamezují tvorbě
tunelů v krmivu;
( nízkoobjemový kompletně pozinkovaný krmný sloup
=> nenáročný na prostor, snadné čištění, dlouhá životnost.

Napájení – čistá pitná voda v dostatečném množství
Zásobování slepic čistou pitnou vodou zajišťují kapátkové
napáječky. V závislosti na velikosti oddělení jsou slepicím k
dispozici 4, nebo 6 nerezových kapátek. Tak má každá nosnice
snadný přístup k vodě. Odstříknutou vodu zachycují podšálky,
čímž je bráněno korozi a i trus zůstává stále suchý.

Hnízdo s podložkou a závěsem – pro nerušenou snášku
Hnízdo je zastíněno flexibilním závěsem, který zajistí nosnicím nerušenou snášku. Zároveň je přímo z
hnízda umožněn přístup ke krmivu, čímž je využita
celá délka krmné hrany.
V odděleních pro 40 a 60 slepic je v hnízdě nad procházející trubkou spirálového dopravníku pro materiál popeliště instalována ještě přídavná mřížka Tak
je nosnicím na tomto místě zabráněno v používání
trubky dopravníku jako hřadu a podložka v hnízdě
zůstane čistá.
Podložka hnízda je po celé ploše perforovaná, čímž
je zajištěn vyšší samočisticí efekt.
Při čištění po vyskladnění slepic se podložka nechá
lehce vyjmout i nazpět instalovat, protože je na
podlaze pouze jednoduše zaháknutá. To platí také
pro podložku instalovanou v popelišti.

EggSaver – bezpečné vykulování vajec na pás podélného sběru
EggSaver slouží k přibrzdění
vajec vykulovaných z hnízda
na pás podélného sběru, čímž
je zabráněno jejich nakřápnutí.
Před pásem podélného sběru
vajec je natažen tenký drát,
který se v době snášky v pravidelných intervalech zvedá a
spouští. Další výhodou je, že
čerstvě snesená, ještě vlhká
vejce, mohou ještě před vykulením na pás oschnout => na
vejce se nenalepí prach a peří.
EggSaver ve spuštěné pozici => vejce jsou
pomalu přibržděny

EggSaver v horní pozici => je uvolněna cesta
vajec na pás podélného sběru

WIN 4 – pro bezpečný transport vajec na pásu podélného sběru
Firmou Big Dutchman nově
vyvinutý počítač WIN 4 slouží k
tomu, aby v hlavní snáškové
fázi nedocházelo před hnízdy k
nadměrnému hromadění vajec
na pásu podélného sběru atím
i k újmě na kvalitě vajec. Proto
je ve stáji na několika místech
v prostoru hnízd vážen kanál s
vejci. Pokud je zde dosaženo
určité hmotnosti vajec, pošlou
vážící jednotky signál do počítače WIN 4, ten pak vydá povel
pro posunutí všech pásů podélného sběru => minimální podíl
nakřápnutých a rozbitých vajec.

Popeliště s podložkou – slepicemi velmi dobře akceptovatelné
V popelišti použitá podložka je oproti podložce
hnízda v zadní části uzavřená. Tak zůstává materiál
popeliště déle na podložce. Materiál popeliště je
přiváděn plně automaticky pomocí našeho dobře
známého trubkového, spirálového dopravníku
Augermatic. Jako materiál popeliště se nejlépe
osvědčilo krmivo, které je stále k dispozici a slepice
jej bezproblémově přijímají. Trubka dopravníku
se nachází uprostřed zařízení, nad podložkou
popeliště. V odděleních pro 40 a 60 slepic, tzn. bez
zadní dělící příčky, slouží trubka dopravníku mimo
prostoru hnízda a popeliště zároveň i jako hřad.

Popeliště s podložkou

Správné osvětlení pro optimální nasvícení stáje
Svítidla by měla být instalována vždy tam, kde se nachází popeliště.
Prostor kde je hnízdo není osvětlen a tím nejsou nosnice během
snášky rušeny. Doporučujeme proto používat zářivkové trubice,
které jsou vertikálně zavěšeny v uličkách. Tyto trubice
vybavit i reflektorem, kterým lze nasměrovat světlo
do požadovaného prostoru.

Galfan® – pro zvětšení
antikorozní ochrany
Vysoká záruka kvality je součástí naší
firemní filosofie, proto jsou veškeré
drátěné části technologie opatřeny ochranou Galfan. Jedná se o zinko-hliníkové
legování, které zaručuje mnohokrát vyšší
životnost oproti běžnému pozinkování.

Obrušovadlo drápů – dlouhá
životnost
Toto obrušovalo drápů je zhotovenu z vysoce
kvalitního karbidu křemíku (známého také jako
brusný kámen) s velmi dlouhou životností.
Lze jej také obsluhou farmy bez větších nákladů
na všechny typy zařízení dodatečně instalovat.

V závislosti na
velikosti skupin by měla
být instalována vždy jedna
zářivka po 4,80 m (u skupin po
20 nebo 40 nosnicích), resp. každých
7,20 m (u skupin po 60 nosnicích).

Prosoušení a pásový odkliz trusu – jednoduché, čisté a efektivní
Díky provětrávané technologii EUROVENT-EU lze ve
stáji výrazně snížit koncentrace Amoniaku. Prostřednictvím vzduchového kanálu je trus rychle a efektivně
vysušen. To znamená:

=> obsah sušiny až do 60 %;
=> ve stáji žádné problémy s mouchami.
Současně vzduchový kanál zásobuje nosnice čerstvým
vzduchem.

Díky směšovači vzduchu lze v každém ročním období dosáhnout
ideálního základního větrání. Spektrum chodu směšovače se v
závislosti na teplotním zadání pohybuje od vhánění pouze čerstvého
vzduchu, přes míchání až po vnitřní cirkulaci. Doporučujeme pracovat
s výměnou vzduchu ca. 0,7 m3/hod na jednu nosnici. To znamená
energetickou náročnost pouhých 2 kWh/slepice/rok. Důležitá je pro
správné prosoušení trusu i dobrá izolace stavby, vysoké obsazenost
stáje a optimální ventilace.
Trus zachytává pod podlahou
klecí procházející trusný pás z
polytropylenu. Na pásu lze trus
skladovat až 7 dnů. Při jeho odklizu pak padá ze všech etáží na
jediný příčný pásový dopravník.
Z něj je pak dále dopravován do
skladovací haly, nebo přímo na
nákladní vůz. Pás je důkladně
očištěn v každém patře instalovanou stěrkou. Koncový díl technologie je opatřen plastovou
výpadovou šachtou, která během
odklizu trusu zabrání znečistění
okolí.

Směšovač vzduchu – nenákladné předehřívání vzduchu
Nakládání trusu
přímo na nákladní vůz

Sklad suchého
trusu

Koncová část odklizu trusu s šachtou

Technická data technologie EUROVENT-EU
EV 1250-EU-20 EV 1250-EU-40 EV 1250-EU-60 EV 1500-EU-60
EV 1250a-EU-20 EV 1250a-EU-40 EV 1250a-EU-60 EV 1500a-EU-60

Rozměry klece
Délka (mm)
2412
Hloubka (mm)
625
Výška (mm)
450-525
15 075
Plocha klece (cm2)
Nosnic/klec (750 cm2/nosnice)
20
Délka krmného žlábku/ks (cm)
12
Délka hřadu/nosnice (cm)
15

2412
1250
450-525
30 150
40
12
15

3618
1250
450-525
45 225
60
12
15

Asie
BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 20, Lorong Keluli 1 B,
Kawasan Perindustrian Bukit Raja,
Seksyen 7, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-33 61 5555 · Fax +60-3-33 42 2866
e-mail: bdasia @ bigdutchman.com
Německo
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de

Amerika
Big Dutchman, Inc.
3900 John F. Donnelly Dr.
Holland, MI 49422 · USA
Tel. +1-616-392-5981 · Fax +1-616-392 6899
e-mail: bigd@bigdutchmanusa.com

3015
1500
450-560
45225
60
12
15

Rozměry
EV 1250-EU EV 1500-EU
Výška technologie (mm)
- 3 etáže
2310
2355
- 4 etáže
2990
3050
- 5 etáží
3670
3745
- 6 etáží
4725
4815
- 7 etáží
5405
5510
- 8 etáží
6085
6205
Šířka technologie (mm)
1840
- bez vzduch. kanálu 1590
- malý vzduch. kanál 1590
1840
Techniké změny vyhrazeny. CZ 11/2008
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