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ZAJIŠŤĚNÍ BEZKONKURENČÍHO PŘÍSTUPU KE KRMIVU 
SE SYSTÉMEM KICK-OFF 330° (PATENTOVÁNO)

pro větší jistotu lepšího 
startu & produkčních 
výsledků

Krmítka Kick-off 330° poskytují jedinečný přístup ke krmivu pro lepší start turnusu díky auto-
matickému přeplnění všech krmítek v úhlu 330°, vytvářejí bezkonkurenční přístup ke krmivu pro 
všechna kuřata v hale (2,0 kg krmiva na krmítko). Přeplnění krmítek Kick-off 330° je umožněno 
díky kombinaci unikátního designu misky, kdy je krmivo vždy v úrovni očí kuřat, nabízí ještě 
snadnější přístup ke krmivu, než tomu bylo u předcházející generace krmítek Kick-off 160°. 

Díky tvaru přeplněného krmiva a zvědavosti kuřat dojde k vyvolání změny v jejich chování. 
Kuřata začnou být aktivní, začnou mít zájem o krmivo a to zajistí správné krmné návyky (přijímat 
krmivo z jednoho místa: miskového krmítka) již v rané fázi, čímž se zvýší uniformita celého 
hejna. Jako jediný systém na trhu ”kick-off” umožňuje pravidelné dávkování malých porcí jed-
nodenním kuřatům. Při tzv. "Stimulačním krmení" vypadne cca 0,5 kg krmiva na jeden výpad.

+ 30 G BĚHEM PRVNÍHO TÝDNE!
Systém stimuluje zvědavost kuřat a povzbuzuje je v hledání čerstvého krmiva. Pokusy 
ukázaly, že hmotnost kuřat po prvním týdnu je až o 30 g vyšší při použití systému ”kick-
off”, než v běžných systémech.

Princip systému Kick-off:
Systém kick-off  umožňuje centrálně ov-
ládat přeplnění všech krmítek najednou. 
Přeplnění krmítek je centrálně ovládané 
na každé lince jedinou operací (otočením 
trubky). To představuje významnou úsporu 
času ve srovnání s ručním sypáním krmiva 
na podlahu nebo na papír. Systém stimuluje 
zvědavost kuřat a povzbuzuje je v hledání 
čerstvého krmiva. 

stáří 0 dní

stáří 4 dny

Normální krmení 1,1 kg Kick-off 330° přeplnění 2,0 kg Stimulační krmení 0,5 kg



EASY-CLEAN (PATENTOVÁNO)
Jako jediný systém ”easy-clean” umožňuje nastavení všech krmítek na lince do polohy pro 
čištění pouze jedinou operací (otočením krmné trubky). V této poloze jsou všechny výpady 
současně uzavřeny a vnitřek potrubí tak zůstává suchý. Misková krmítka LANDMECO není 
nutné pro čištění rozebírat a pak znovu sestavovat. ”Easy-clean” tak výrazně šetří čas a mini-
malizuje manuální práci, která je s čištěním obvykle spojena.

Poloha ”Easy-clean” pro snadné mytí

PATENT

LANDMECO má patent na řešení s otáčením krmné trubky vzhledem ke spirále a tím i na 
systémy ”kick-off” a ”easy-clean”. LANDMECO má také patent na řešení přeplnění v úhlu 
330°. Speciální design krmítka využívává pohybu krmiva na kónusu a samovolně dojde k 
přeplnění misky krmvem v úhlu 330°. Zajistíme tak snadný přístup a viditelnost krmiva i pro 
jednodenní kuřata.

FAKTA
Krmítko má nízkou hranu (52 mm), 
což umožňuje jednodenním kuřatům 
snadný přístup ke krmení. Současně se 
zvyšuje příjem krmiva, protože krmivo je 
stále čerstvé – zásoba krmiva v krmítku 
je jen cca 1,1 kg. Další výhodou je, že 
krmítko může být už po několika dnech 
vyzdviženo z podestýlky.

Žádné ztráty krmiva
Krmítko je navrženo tak, aby nedochá-
zelo ke ztrátám krmiva. To je dosaženo 
speciálním tvarem hrany krmítka a inte-
grovanými dělicími přepážkami. Krmivo 
se ukládá ve správné vzdálenosti od 
hrany krmítka, takže i jednodenní kuřata 
na něj dosáhnou bez nutnosti stát v 
krmítku. To zabraňuje kuřatům v kon-
taminaci krmiva podestýlkou a trusem.

Průhledný kryt (vylepšený)
Krmítka mají průhlednou horní část, 
takže je dobře patrné, zda jsou kryt a 
miska čisté. Také je dobře vidět aktuální 
množství krmiva v krmítku, což posky-
tuje lepší podmínky pro každodenní 
management.

Zlepšená hygiena & welfare zvířat
Krmítko Kick-off 330° je vyrobeno z 
velmi hladkého plastu. Snížení počtu 
dílů a jejich jedinečný vede ke zlepšení 
hygienických vlastností krmítka. Také 
na krmítku Kick-off 330°  nejsou žádné 
ostré hrany, což zlepšuje welfare zvířat.

snadno & 
rychle
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TECHNICKÉ INFORMACE

DOPRAVNÍKY SYSTÉMY TOPENÍ SYSTÉMY NAPÁJENÍ 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

LANDMECO • HAULUNDVEJ 16 • 6870 ØLGOD • DENMARK • TEL. +45 75245511 • FAX. +45 75244353 • WWW.LANDMECO.COM • LANDMECO@LANDMECO.DK 

ZVEDACÍ SYSTÉMY

TECHNICKÁ DATA 

Motor s převodovkou 3-fázový 0,55 kW (230V/400V 50Hz), 1400/300 ot./min

1-fázový 0,55 kW (230V 50Hz), 1400/300 ot./min

Spirála D 35,4x19x45 mm, 4x8 mm ze speciální oceli

Výkon Cca. 6,0 kg/min & 14 m/min

Dopravní trubka  D 45x1,25 mm z pozinkované oceli

Délka dopravní trubky 5,25 m se 7 miskovými krmítky

Násypka Rozměry 800x520x520 mm, objem 140 litrů, sklon 60°

Miskové krmítko Prům. 340 mm, obvod 1060 mm, výška hrany 52 mm

Kryt Průhledný plastový s 12 oddíly

VIZ TAKÉ VIDEO S MISKOVÝMI KRMÍTKY NA WWW.LANDMECO.COM

Viz také další letáky LANDMECO, např.:
(LANDMECO si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění)

MISKOVÁ KRMÍTKA 
KICK-OFF 160°


