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Almindelig udfodring 1,1 kg Kick-off 330° udfodring 2,0 kg Stimulationsudfodring 0,5 kg

langt større sikkerhedlangt større sikkerhed
for en bedre start &for en bedre start &
et godt resultatet godt resultat

MARKANT BEDRE ADGANG  TIL FODERET MED 
KICK-OFF 330° (PATENTERET)

0 dage gamle

4 dage gamle

Kick-off 330° fodringen giver en langt større sikkerhed for en bedre start, da den auto-
matisk overfylder alle skåle 330°, og dermed giver alle kyllinger i huset en markant bedre 
adgang til foder (2,0 kg pr. skål). Kick-off 330° kombineret med skålens unikke design, 
som præsenterer foderet i kyllingernes øjenhøjde, giver en fodertilgængelighed i huset, 
som aldrig er set før.

Hældningen på foderet ved overfyldningen kombineret med kyllingernes nysgerrige ad-
færd, vil skabe en aktiveringseffekt, der vil stimulere flere kyllinger til korrekt ædeadfærd 
(æde fra ét sted: foderskålen) på et tidligt tidspunkt, og dermed styrke ensartetheden i 
kyllingernes tilvækst. Kick-off giver, som det eneste system, endvidere mulighed for at 
fodre kyllingerne ofte med mange små måltider. Ved "stimulationsudfodring" udfodres 
0,5 kg pr. udløb.

+ 30 G DEN FØRSTE UGE!
Systemet stimulerer kyllingernes nysgerrighed og igangsætter en kollektiv aktivering 
af kyllingerne for at søge frisk foder. Forsøg har således vist, at kyllingernes krops-
vægt ved brug af kick-off er op til 30 g højere end normalt efter den første uge.

Kick-off princippet:
Kick-off fodringssystemet giver centralt 
styret overfyldning af alle foderskåle på 
samme tid. Kick-off fodringen udføres 
centralt ved én enkelt handling for hver 
foderstreng (drejning af foderrøret), hvil-
ket er ekstremt tidsbesparende og fjerner 
det manuelle arbejde, der typisk er for-
bundet med fodring på gulv/papir. 



LET & 
HURTIGT

EASY-CLEAN (PATENTERET)
Easy-clean giver, som det eneste system, mulighed for at bringe samtlige skåle på en 
foderstreng i vaskeposition ved én enkel funktion (central drejning af foderrøret). I denne 
position er alle udløbshuller samtidig lukket, hvilket sikrer rørene forbliver tørre indven-
dig. SKIOLDLANDMECOs skåle skal ikke afmonteres i forbindelse med vask. Easy-clean 
er ekstremt tidsbesparende og minimerer det manuelle arbejde, der typisk er forbundet 
med rengøring.

Easy-clean position

PATENT

SKIOLDLANDMECO har patent på løsningen med at rotere foderrøret i forhold til 
foderstrengen og dermed også kick-off og easy-clean systemet. SKIOLDLANDMECO 
har også patent på 330° løsningen, hvor skålens specifikke design udnytter fremdriften 
i foderet og skaber en automatisk 330° overfyldning på ydersiden af foderskålen, hvilket 
gør foderet let tilgængeligt og synligt for alle kyllinger fra dag 1.

let & let & 
hurtigthurtigt

FAKTA
Skålen har en lav ædekant (52 mm), 
for at lette adgangen til foderet for 
de daggamle kyllinger. Samtidig 
højnes ædelysten, da foderet er fri-
skere, idet fodermængden i skålen 
kun er ca. 1,1 kg. En anden fordel 
er, at skålen kan hæves fra strøelsen  
allerede efter få dage. 

Intet foderspild (forbedret kant)
Intet foderspild sikres via den forbed-
rede hældning på skålens kant og de 
integrerede skillerum. Foderet place-
res endvidere i den rette afstand fra 
skålens kant, så selv daggamle kyllinger 
kan nå foderet uden at stå op i skålen. 
Dermed modvirkes, at kyllingerne efter-
lader strøelse og gødning i foderet.

Gennemsigtig konus
SKIOLDLANDMECOs skål har gen-
nemsigtig konus, hvilket gør det let 
at se, om konusen og skålen er rene. 
Det synliggør også mængden af foder 
i skålen, hvilket giver bedre betingel-
ser for den daglige management.

Forbedret hygiejne & dyrevelfærd
Kick-off 330° skålen er højglanspoleret, 
og antallet af dele samt samlinger er 
blevet reduceret, hvilket alt i alt medfø-
rer en bedre hygiejne. Der er endvidere 
ingen skarpe kanter på Kick-off 330° 
skålen, hvilket forbedrer kyllingernes 
velfærd.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Gearmotor 3 fase 0,55 kW (230V/400V 50Hz), 1400/300 o/min

3 fase 0,44-0,66 kW (280V/480V 60Hz), 1600/345 o/min

1 fase 0,55 kW (230V 50Hz) 1400/300 o/min

1 fase 0,48 kW (240V 60Hz) 1600/345 o/min CSA

Flex spiral D 35,4x19x45 mm, 4x8 mm special stål

Fodermængde Ca. 6,0 kg/min ~ 14 m/min

Foderrør D 45x1,25 mm galvaniseret stål

Rørlængde 5,25 m med 7 skåle

Fodertank 800x520x520 mm,140 liter & 60° hældning

Skål D 340 mm, omkreds 1060 mm, ædehøjde 52 mm

Konus Gennemsigtig plast med 12 padler

SE OGSÅ VIDEOEN OM SKÅLEFODRING KICK-OFF 330° PÅ WWW.LANDMECO.DK

FORHANDLER

SNEGLE VARMEANLÆGDRIKKESYSTEMER HEJSESYSTEMER

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

SKÅLEFODRING
KICK-OFF 160°


