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MMISKOVÁ KRMÍTKA



Normální krmení Kick-off přeplnění Úplné přeplnění

MISKOVÁ KRMÍTKA SE SYSTÉMEM KICK-OFF 
(PATENTOVÁNO)

ÚSPORA ČASU A PRÁCE

Rozhodující je poskytnout jednodenním kuřatům nejlepší možné podmínky hned od 
začátku. Tento požadavek splňuje krmný systém “kick-off”, který umožňuje 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.

Jako jediný systém na trhu ”kick-off” umožňuje pravidelné dávkování malých porcí jednoden-
ním kuřatům. Pokud je toto prováděno ručně, je to velmi obtížné a časově náročné.
Při přeplnění vypadne cca 0,5 kg krmiva na výpad navíc. Dále je možné ”kick-off” zkombino-
vat s tzv. ”úplným přeplněním”, kde vypadne na každý výpad cca 1,3 kg krmiva.

+ 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.



Provozní poloha

Poloha ”Easy-clean”

Přímé plnění (volitelné)

Přímé plnění (volitelné)
Při použití přímého krmení jsou krmné 
linky zásobovány přímo z příčného 
dopravníku. Jedinou zásobu krmiva 
představují spádové trubky příčného 
dopravníku. V systému je potřeba jen 
jedna násypka krmiva na poslední lince, 
což velmi usnadňuje čištění, a také 
zjednodušuje načasování posledního 
krmení před vyskladněním kuřat. Každá 
linka může také spustit příčný do-
pravník individuálně, čímž se předchází 
tomu, aby systém běžel naprázdno.

SNADNO  
& RYCHLE

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 
minimalizuje manuální práci, která je s čištěním obvykle spojena.

Patent
LANDMECO má patent na řešení s 
otáčením krmné trubky vzhledem ke 
spirále a tím i na systémy ”kick-off” a 
”easy-clean”.

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 900 g. 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 konta-
minaci krmiva podestýlkou a trusem.

Průhledný kryt
Krmítka LANDMECO mají průhlednou 
horní část, takže je dobře patrné, 
zda jsou kryt a miska čisté. Také je 
dobře vidět aktuální množství krmiva v 
krmítku, což poskytuje lepší podmínky 
pro každodenní management.
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TECHNICKÉ INFORMACE
TECHNICKÁ DATA 
Motor s převodovkou 3-fáz. 0,37-0,55 kW (230V/400V 50Hz), 1400/300 ot./min

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

Spirála D 35,4 x 19 x 45 mm, 4 x 8 mm speciální ocel

Výkon Cca 5,0 kg/min ~ 13,5 m/min

Dopravní trubka D 45 x 1,25 mm 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

DOPRAVNÍKY SYSTÉMY TOPENÍSYSTÉMY NAPÁJENÍ

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

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


