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V systému 
Compact 

jsou hnízda 
snadno 

přístupná z 
obou stran.

Snadný 
přístup k 
hnízdu

VOLIÉROVÝ SYSTÉM 
HARMONY 
Voliérový systém Harmony byl vyvinutý firmou LANDMECO ve spo-
lupráci s dánskými chovateli na základě dlouholetých zkušeností s 
výrobou technologií pro chov nosnic.

Systém je vhodný pro všechny typy chovu nosnic. Protože firma 
LANDMECO vyvíjí a vyrábí systém Harmony sama, může být 
technologie snadno přizpůsobena do stávajících hal a podle přání a 
požadavků chovatele. Všechny návrhy a vizualizace jsou provedeny 
ve 3D. 

Společný prvek pro všechna naše řešení je střídané umístění pater, 
což zajišťuje optimální využití podlahové plochy.  

Harmony Compact je určený především pro úzké a nízké haly
Harmony Compact byl vyvinutý pro optimální využití podlahové 
plochy v hale a pro vytvoření ideálních pracovních podmínek. 
Zvláště v nízkých a úzkých halách je tento model velmi důležitý 
pro ziskovost. S Harmony Compact je možné dosáhnout 
kapacitu až 20 nosnic na m2 podlahové plochy.   

Velká flexibilita
Snášková hnízda mohou být umístěna v prvním a/nebo
druhém patře - nebo vůbec ne - v závislosti na potřebě 
kapacity hnízd. Zadní strana hnízd se dá snadno otevřít, 
tím je zajištěn snadný přístup jak k hnízdu, tak k pásu na 
vejce.

Volnost pohybu
Voliéry Harmony Compact se skládají z šachovnicově uspořádaných pater s trusnými 
pásy. Ve standardním provedení je systém vybavený dřevěnými hřady na horním patře. 
Uspořádání umožňuje nosnicím volný pohyb mezi jednotlivými patry systému a podlahou. 
Tato volnost pohybu podporuje přirozené chování nosnic a zlepšuje jejich pohodu.

Nerušený výhled
Design také umožňuje chovateli získat dobrý přehled ve všech patrech bez překážek. Jed-
notlivá patra jsou také snadno přístupná.

Kvalita vajec
Systém hnízd LANDMECO s šachovnicově uspořádanými patry se vyrábí od roku 1980. 
Zkušenost ukázala, že tento design zajišťuje jemnou manipulaci s vejci, s minimem 
poškozených nebo špinavých vajec. Protože je sběrný pás umístěný pod hnízdem, vejce 
se kutálí snadno a pomalu pouze na vzdálenost max. 25 cm.  

VŠECHNA VEJCE SNESENÁ V SYSTÉMU VŽDYCKY SKONČÍ V HNÍZDĚ…



VOLIÉROVÝ SYSTÉM HARMONY

Osvětlení       
Firma LANDMECO nabízí různé typy 
osvětlení systému. Např. 24V LED trubice 
se zabudovaným reflektorem. Všechny 
druhy osvětlení lze ztlumovat.

Trusný pás
Každý pás má vlastní pohonnou jednotku a může fungovat samostatně. 

Součástí pohonné jednotky jsou masivní pogumované válce, které zajišťují optimální kon-
takt s hnacím válcem. Pohonná jednotka obsahuje také napínací závaží pro kompenzaci 
tepelné roztažnosti pásu. 

V případě velkých výkyvů teplot je možné pás napnout také napínacím zařízením na jeho 
opačném konci. Tuto operaci je možné provést během několik vteřin.

MATERIÁLY POUŽÍVANÉ FIRMOU LANDMECO MAJÍ VYNIKAJÍCÍ KVALITU

Plocha na běžný metr:
Harmony Compact 3+1  4,365 m2

Harmony Compact 2+1  2,910 m2

Plocha hnízda
Plocha hnízda je 0,55 m2 na běžný metr hnízda.

Hřady
Harmony Compact 3+1 nebo 2+1 se vyrábějí se zabudovanými hřady z tvrdého dřeva 
a/nebo pozinkovaných trubek Ø30 mm. 

Díky mnoha různým kombinacím je množství hřadů vždycky dostatečné, bez nutnosti 
přidávat dodatečné hřady mimo voliéry. 

Čištění
Systém Harmony Compact je 
navržený pro snadné čištění. Velký 
důraz je proto kladen na použití 
otevřených profilů s minimem spojů. 
Demontáž systému kvůli čištění není 
nutná.

Vynikající kvalita
Materiály používané firmou LANDMECO 
mají vynikající kvalitu, pocházejí od 
renomovaných dodavatelů a zajišťují 
vysokou odolnost a dlouhou životnost 
celého systému Harmony. Součástí 
technologie jsou vždy nerezové nohy s 
nastavitelnou výškou. 
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Příklady uspořádání systému

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

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

Compact 3+1 se 2 hnízdy, bez hnízd a s 1 hnízdem

Compact 2+1 s 1 hnízdem, bez hnízd a s 1 hnízdem

HNÍZDA ROLL-AWAY ŘETĚZOVÉ KRMENÍ SYSTÉMY NAPÁJENÍ VOLIÉROVÝ SYSTÉM 
COMBO2
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VOLIÉROVÝ SYSTÉM 
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