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ETAGESYSTEMER
XTRA

SKIOLDLANDMECO

XTRA DYR I HUSET
Xtra blev udviklet for at skabe mere systemareal på mindre plads. Denne målrettede udvikling resulterede i et smalt etagesystem
med så meget som 4,70 m2 systemareal pr løbende meter. Et system, der virkelig udnytter m2 i husene optimalt.

XTRA PLADS I REDEN
Den unikke konstruktion i SKIOLDLANDMECOs rede, hvor ægbåndet ligger direkte
under reden, giver ca. 25% større redeareal
end tilsvarende reder.

KONKURRENT

SKIOLDLANDMECO

Konstruktionen giver en rededybde på 2
x 56,5 cm (total redebredde på 114 cm).
Der er således ekstra god plads til hønerne,
både i dybden og i højden.
Den ekstra plads er en stor fordel, da hønerne dagligt starter æglægningen næsten
samtidigt.

XTRA LET TILGÆNGELIG REDE
Xtra’s smalle konstruktion betyder, at reden
er placeret lige ud til gangene, hvilket giver
en ekstra let adgang til reden, og dermed
optimale betingelser for god management.

XTRA SKÅNSOM BEHANDLING AF ÆGGENE
SKIOLDLANDMECOs rede er udviklet med særligt fokus på at minimere samtlige potentielle stødpåvirkninger, fra et æg forlader hønen til det når pakkestationen. Alle kontaktpunker er blevet gennemtestet via et elektronisk æg, der måler stødpåvirkningernes
kraft, og systemets løsninger er blevet finjusteret igen og igen indtil stødpåvirkningerne
var elimineret/minimeret.
Resultatet er en rede, der er yderst skånsom. Rene æg sikres via skånsomme effektive
børster på trækende og returende samt effektive måtteløsninger.
Redekonstruktionen med forskudte plan er erfaringsmæssigt kendt for at behandle æggene nænsomt med meget få knækæg og snavsede æg. Ægbåndets placering under
reden kombineret med en flad hældning på måtterne gør, at æggene ruller let væk men
med lav hastighed og kort rullelængde (ca. 25 cm) inden ægget når ægbåndet.
Ægbåndet hviler på en understøtning, som også er en potentiel stødpåvirkning, når ægget rammer det perforerede ægbånd. Men SKIOLDLANDMECOs special designede Belt
Support i plastik er udviklet således, at der er frihøjde i understøtningen alle de steder,
hvor der er hul i ægbåndet. På denne måde undgås et ellers potentielt hårdt kontaktpunkt fuldstændigt. Plastikken er lavet i et lavfriktionsmateriale.

LANDMECO BELT SUPPORT

Rene æg sikres med en motoriseret børste både på trækenden (hård børste) og returenden
(blød børste - option) for at opnå mindre støv og snavs og dermed renere æg.
Måtteløsninger der forhindrer snavsede æg: Redens nederste måtte er perforeret, så
snavset falder gennem måtten og forsvinder fra reden. Den øverste måtte er helt tæt i
bunden for at undgå snavsede æg. SKIOLDLANDMECO anvender AstroTurf måtter, der
er utroligt slidstærke og yder 8 års garanti.

XTRA GODE DETALJER I ALLE LØSNINGER...
Trækende
SKIOLDLANDMECO anvender en enkel
solid løsning, der er særligt egnet til fugtige
miljøer.
Den specialudviklede trækende er designet
til at sikre driftssikkerhed på det brede gødningsbånd.
Returende
På Xtra er der monteret en affaldsbakke
på gødningsbånd samt ægbånd. Affaldsbakken har desuden en selvrensende
integreret snegl, som transporterer alt affaldet væk automatisk.

Centralt styret afskærmning
Afskærmningen under Xtra kan styres
centralt enten manuelt eller automatisk.
I begge løsninger kan én enhed håndtere
14 sektioner i systemet.

Xtra let at montere
Xtra’ens meget enkle konstruktion med
stærkere og mere solide materialer, så systemet kan monteres med færre dele, gør
det meget nemt og hurtigt at montere.
Xtra god rengøring & hygiejne
Også i denne sammenhæng er Xtra’ens
simple konstruktion og færre dele en stor
fordel, da det fører til færre saminger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Eksempel på Xtra etagesystemet, Økologisk produktion:

TRA FAKTA
9,72 dyr pr m2
Eksempel, Økologisk produktion
Længde, system: 88,20 meter
Bredde, hus: 14,00 meter
Bredde, terrasse: 7,00 meter
Bredde, gange: 1,68 meter
Antal rækker: 3
Antal dyr: 18.000
Antal dyr pr m2: 9,72

17,45 dyr pr m2
Eksempel, Konventionel produktion
Længde, system: 85,75 meter
Bredde, hus: 20,00 meter
Bredde, gange: 2,06 meter
Antal rækker: 4
Antal dyr: 30.000
Antal dyr pr m2: 17,45

Systemareal:
4,7 m2 pr. løbende meter
Redeareal:
1,143 m2 pr. løbende meter
Fodertrug:
Op til 8 meter pr. løbende meter
Siddepinde:
Op til 24 siddepinde pr. række

Se også SKIOLDLANDMECOs brochurer om blandt andet:
(Ret til ændringer forbeholdes.)
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