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Vleeskuiken-ouderdieren houderij – overtuigende complete 
oplossingen voor een gegarandeerde productie van broedeieren
Voorwaarden voor een moderne en 
succesvolle houderij van vleeskuiken-
ouderdieren zijn: het juiste stalconcept, 
de perfecte staluitrusting en het nodige 
vakmanschap. Big Dutchman kan met haar 
omvangrijk productpalet en de nodige 
know-how uw competente aanspreek-
partner zijn!

Tot de wezenlijke bestanddelen van de 
staluitrusting behoren:
4 het gepaste voer-en drinksysteem voor  
 hennen en hanen
4 de exacte voederweging
4 het perfecte nest en beun
4 het ideale eierverzamelsysteem
Laat u alstublieft uitvoerig adviseren door 

onze vakmensen om de overtuigende 
complete oplossing en zo de beste 
voorwaarden voor vitale hennen, een 
hoge bevruchtingsgraad en een stabiele 
legprestatie te verzekeren.

Vleeskuiken-ouderdieren stellen zeer 
specifieke eisen aan de stalinrichting en 
de voedertechniek. Want de voor de 
vleesproductie gefokte dieren hebben 
genetische aanleg voor vleesproductie en 
niet voor een hoge eierproductie. Dit 
betekent dat de hennen en de hanen niet 
te zwaar mogen worden, zodat gedurende 
de gehele legperiode gelijkmatig hoge 
legprestaties en een hoge bevruchtings-
graad worden bereikt.

De stalinrichting en het optimale ontwerp 
van de verschillende bestanddelen zijn 
van grote invloed op een succesvolle 
broedeierenproductie. De volgende 
punten zijn zeer belangrijk:
4	het juiste voederconcept
4 de gemakkelijke toegang tot het nest
4 voldoende bewegingsvrijheid
4	de juiste grootte en hoogte van de  
 beun
4	korte afrolwegen en het voorzichtige  

 eiertransport
4	Het gebruik van hoogwaardige   
 materialen voor een optimale hygiëne
Naargelang van de keuze van de ver-
schillende onderdelen – ketting- of 
pannenvoedering, enkele of familie-
legnesten – zijn er verschillende 
stalconcepten die zich in de praktijk 
meermaals bewezen hebben.

S T A L C O N C E P T

Centrale opstelling van nest en beun
De centrale opstelling van nest en beun 
komt in Europa het meest voor.
Boven de beun, ca. 60 cm voor de nesten, 
bevindt zich telkens een drinklijn. Links en 

rechts van de beun zijn ofwel opgehangen 
ofwel staande voer kettingen geplaatst. 
Volgens de stal breedte kan boven de beun 
een extra circuit worden geplaatst. De 

aparte hanenvoedering moet zich langs de 
stalmuur bevinden.


Legende
automatisch familienest
beun met kunststofroosters
drinknippels
kettingvoedering, staand
kettingvoedering, opgehangen
aparte hanenvoedering





























 






Zijdelingse opstelling van nesten en beun

Nesten voor eierverzameling met de hand zonder beun

De plaatsing van nesten en beun langs 
beide zijmuren is een in Noord- en Zuid 
Amerika en in Azië sterk verbreid concept 
voor vleeskuiken-ouderdieren.

Boven de beun bevinden zich telkens een 
drinklijn en een opgehangen of staand 
kettingvoersysteem. Men kan ook het 
Repromatic pannenvoersysteem gebrui-

ken. De aparte hanenvoedering bevindt 
zich centraal in het strooisel. 

Vooral voor kleinere stallen is eierver-
zame ling met de hand zonder mestkanaal 
een goed alternatief. Drinknippels en 
kettingvoerlijnen (opgehangen of staand) 

zijn langs de stalmuren geplaatst. Als er 
een aparte hanenvoedering wordt ge-
bruikt, dan kan die centraal tussen beide 
rijen nesten worden geplaatst. Daar loopt 

ook het transportwagentje voor de 
broedeieren.



Legende

nest voor eierver za-
meling met de hand
transportwagentje 
voor de broedeieren
drinknippels
staand kettingvoer-
systeem
opgehangen ketting-
voersysteem
aparte hanen-
voedering













Legende
automatisch nest voor 1 dier met twee 
eierbanden opzij
automatisch nest voor 1 dier met centrale 
eierband

beun met kunststofroosters
drinknippels
opgehangen kettingvoersysteem

opgehangen pannenvoersysteem
aparte hanenvoedering
gewogen dagvoersilo













V O E R -  E N  D R I N K S Y S T E E M

Belangrijke bestanddelen van de kettingvoedering

Kettingvoersysteem met de voerketting Champion
36 m/min transportsnelheid

Reeds in 1938 startte Big Dutchman het 
eerste automatisch kettingvoersysteem in 
de wereld. Daarmee begon een nieuw 
tijdperk in de pluimveehouderij. Wegens 
het robuuste en eenvoudige principe 
heeft dit voersysteem zich tot op heden 
miljoenen keren bewezen. Het basis-
concept – voertrechter, aandrijf, hoeken, 
goot en de Champion voerketting – is 
gebleven. Het gehele systeem wordt 
echter voortdurend verbeterd en aange-

past aan de huidige eisen van de moderne 
houderij van vleeskuiken-ouderdieren. 
Daarbij horen vooral een hoge transport-
snelheid van tot 36 m/min en de gelijk-
matige verdeling van het voer in de goot. 
Enkel met een dergelijk snel voersysteem 
is de gecontroleerde voedering van de 
vlees kuiken-ouderdieren met succes te 
realiseren.

Aandrijf
4 snelheid van de ketting: 36 m/min
4 motor: 1,1 / 1,5 of 2,2 kW volgens de  
 kettinglengte
4 uitvoering: een of twee banen
4 eenvoudige instelling van de hoogte  
 voor de staande variante

90° Hoek
4 geharde slijtstrip
4 smeervrij lager in kunststof
4 stabiele behuizing met afneembaar  
 deksel
4 hoge functioneerzekerheid, minimale  
 slijtage, weinig onderhoud

Voertrog met gril
4 uitvoering: opgehangen of staand
4 voergril: leverbaar in de meest ver-  
 schillende uitvoeringen
4 minimaal voerverlies
4 gootkoppeling: zorgt voor een perfect  
 rechtlijnig verloop van de voerbaan

Voordelen
4 hoge transportsnelheid –> snelle en  
 gelijkmatige verdeling van het voer  
 over de gehele stal;
4 hoge transportcapaciteit –> 1,5 ton/uur;
4 de opgehangen kettingvoedering kan  
 na het voederen omhoog gedraaid  
 worden –> meer plaats voor de dieren;
4 eenvoudige en grondige reiniging na  
 een doorgang;
4 weinig onderhoud;
4 robuust systeem, lange levensduur.

De eerste automatische kettingvoedering in 1938 in 
de Verenigde Staten



Voerpan FluxxBreeder Voerverloop in de FluxxBreeder

Blik in een stal voor vleeskuiken-ouderdieren tijdens het voederen: hängende kettingvoersysteem

Blik in een biostal voor vleeskuiken-ouderdieren tijdens het voederen – staand kettingvoersysteem

Vuistregels voor het gebruik van de 
kettingvoedering:

Bezetting (dieren/m2):  4,5 - 6,5
Soort voedering:  gecontroleerd
Aantal dieren per m goot:  13
cm gootzijde per dier:  15
Voerbehoefte/dier/dag in g:  130 - 185 g

ReproMatic en FluxxBreeder
Het pannenvoersysteem voor vleeskuiken-ouderdieren

Met ReproMatic heeft Big Dutchman een 
uitsluitend voor vleeskuiken-ouderdieren 
bestemd pannenvoersysteem in het pro-
gram ma. Daarbij gaat het om een combi-
natie van ketting- en pannenvoedering. 
Als transportsysteem wordt een open 
voer kanaal met ketting gebruikt. Het 
voeren van de dieren gebeurt aan de 
speciaal ontwikkelde voerpan Fluxx-
Breeder, die 16 voerplaatsen heeft. De 
geïntegreerde volumereduceerschacht 
maakt kleine voerhoeveelheden per pan 
mogelijk, zodat alle pannen van een 
circuit snel en gelijktijdig met voer 
worden gevuld.

• bij gecontroleerde voedering mag een  
 omloop niet langer dan 3 tot 5 minuten  
 duren

• voor 36 m/min aandrijven is een   
 tijdsturing met secondenprogramma  
 aanbevolen 

• per extra hoek is de maximale ketting-  
 lengte met 12,5 m te reduceren

• met enkelfasige motoren en het gebruik  
 van de kettingvoedering in het strooisel  
 is de maximale kettinglengte met 30 %  
 te reduceren



 1 baan – 1 richting 2 banen – 2 richtingen

Hulp bij het plannen van de juiste installatie van de ketting- en pannenvoedering

Type voermachine MPF Mini / RPM MPF Mini / RPM MPF MPF
 1 baan 2 banen 1 baan 2 banen

Voermachine* (liter) 50 70 110 150
Opzetstuk MPF* (liter) - - 258 305
Opsetstuk Mini* (liter) 240 240 - -
Stelpoten ¡	 ¡	 - -

* 100 liter komen overeen met ca. 65 kg voer  -   Standaarduitrusting  ¡   Speciaal toebehoor

Voordelen
4 cirkelvormige opstelling van de hennen  
 rond de pan –> 50% meer dieren per  
 lopende meter voersysteem in ver - 
 gelijking met de goot;
4 speciaal FO-rooster “enkel voor hennen”  
 voor het instellen van 11 breedtes van  
 het voervenster en een extra niveau-  
 ring voor 4 hoogtes van het voervenster
 –> 44 instelmogelijkheden
 –> Goede toegang tot het voer voor  
  eendagskuikens tijdens het   
  eenfasig productieproces
 –> Geschikt voor alle rassen
 –> Hanen hebben geen toegang tot  
  het voer;
4 platte pan –> goede voerverdeling in  
 de pan;
4 goede belichting van de pan via  
 openingen in het pandeksel –> het voer  
 is goed zichtbaar voor de hennen;
4 hoogliggend voerkanaal en draaibare  
 pan –> veel bewegingsvrijheid voor  
 de dieren;
4 hoge transportcapaciteit –> 2 ton/uur;
4 open voerkanaal –> gemakkelijke  
 controle van het voer, onderhoud en  
 reiniging 

Blik in een stal voor vleeskuiken-ouderdieren: gebruik van het pannenvoersysteem ReproMatic

Met een buisadaptor kan FluxxBreeder ook aan een 
Augermatic-buis als transportsysteem worden gekoppeld

Cirkelvormige opstelling van de hennen rond de pan 
met 16 voerplaatsen

Onze aparte prospectus informeert u 
uitvoerig over alle voordelen van dit 
voersysteem.

1 circuit = max. 150 m 1 circuit= max. 150 m 1 circuit = max 150 m 1 circuit = max. 150 m

1 circuit = max. 300 m



Aparte hanenvoedering
aan de MalePan

Drinknippels 
In roestvrij staal: top-nippel of 100 ml schroefnippel

Het juist voeren van de hanen is beslis-
send voor een hoge bevruchtingsgraad en 
een goede kwaliteit van de kuikens.
Door een van de hennen gescheiden 
voedering van de hanen wordt verzekerd 
dat alle hanen een vastgestelde hoeveel-
heid voer krijgen. Om een uitgebalan-
ceerde verzorging van de hanen met alle 
nodige voedingsstoffen te krijgen kan men 
bovendien een speciaal voerrecept 
gebruiken.
Een transportbuis met spiraal (Augermatic) 
transporteert het voer naar de pannen. De 
voerlijn wordt zo hoog ingesteld dat de 
hennen niet in de pannen kunnen.

MalePan (hanenpan) diam. 330 mm
4 rooster met 5 armen
4 geschikt voor 5 tot 9 hanen
4 met of zonder afsluitschuif
4	 vaste, stabiele bevestiging aan de buis

MalePan Plus (hanenpan plus) Ø 330 mm
4 met ondiepe pan
4 volumereduceerschacht binnenin de  
 pan – snelle, gelijktijdige en gelijk-  
 matige vulling van alle pannen

Voor vleeskuiken-ouderdieren heeft Big 
Dutchman de top-nippel en de 100 ml 
schroefnippel in het programma. Men 
moet rekening houden met ca. 10 dieren 
per nippel. Het eenarmige lekschaaltje 
vangt spuitwater op zonder de dieren bij 
het drinken te hinderen.
Bij opgehangen drinklijnen wordt steeds 
een anti-opzitsysteem gebruikt. Een 
dubbele anti-opzitdraad verhindert 
daadwerkelijk dat de dieren op de 
drinklijn kunnen gaan zitten. De drinklijn 
moet indien mogelijk voor de nesten 
worden geplaatst.
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N E S T E N  E N  B E U N

Voordelen
4 gebruik van hoogwaardige materialen,  
 geperforeerde inlegmat  in kunststof  
 –> hoge nestacceptatie;
4 47 cm nestdiepte –> korte afrol -  
 wegen voor de eieren;
4 doordachte, houtvrije nestconstructie  
 –> optimale hygiëne en reiniging;
4 gedeeld en zeer licht nestdak –>  
 goede controle van nest en eier -  
 band;
4 stabiele neststaanders in kunststof  
 –> geen gevaar van corrosie;
4 Eierkanaal leverbaar in twee   
 breedtes: 400 of 500 mm en ook met  
 gedeelde eierband (2 x 200 mm).

Relax is een door Big Dutchman nieuw 
ontwikkeld automatisch familienest dat 
volledig is afgestemd op de behoeften van 
vleeskuiken-ouderdieren en een hoge 
broedeikwaliteit.
De achterwand sluit het nest automatisch 
af na de legfase. Zo blijft het nest schoon 
en kunnen de hennen er niet in over-
nachten. 
Het bijna schroefloze steeksysteem maakt 
een snelle montage mogelijk.

Met Relax, Colony 2+, NXB en nesten voor 
eierverzameling met de hand hebben wij 
voor elke wens het juiste nest in ons 
programma. De volgende punten zijn 
beslissend:
4 hoge nestacceptatie

4 hoge hygiënestandaard
4 korte afrolwegen en voorzichtig eier-  
 trans port
4 eenvoudige controle van nesten en  
 eierband
4 verhinderen dat de hennen in het nest  

 overnachten, d.w.z. broeden
De bijbehorende beun met kunst stof-
roosters verbetert de hygiëne in de stal, 
want een groot deel van de uitwerp selen 
komt daar terecht en wordt er onder 
opgeslagen.

Type 400 500
Lengte (m) 2,41 2,41
Breedte (m) 1,45 1,55
Totale hoogte (m) 1,76 1,79
Nestlengte per compartiment (m) 1,20 1,20
Diepte van de inlegmat (cm) 46,8 46,8
Nestdiepte waar de dieren zich bevinden (cm) 47 47
Eierbandbreedte (mm) 400 500
Aantal dieren per nest
- lichte rassen 240 240
- zware rassen 220 220

Relax
Het familienest met gedeeld dak en sluitsysteem

Het gedeelde nestdak is gemakkelijk te openen

Dagelijkse controle van de nesten door het eenvoudig openen van het nestdak, ook mogelijk met een centrale lier

Eenvoudige controle van de eierband

H* leverbaar in elke hoogte



Voordelen
4 gebruik van hoogwaardige materialen,  
 geperforeerde inlegmat in kunststof  
 –> hoge nestaccepatie;
4 kippende nestbodem sluit het nest  
 af voor de nacht –> het dagelijks  
 vuil valt van de nestmat en het nest  
 blijft schoon;
4 53 cm nestdiepte;
4 doordachte, houtvrije nestconstruc-  
 tie –> optimale hygiëne en reiniging;
4 opklapbaar dak –> goede controle  
 van nest en eierband;
4 breedte van het eierkanaal: 500 mm;
4 leverbaar als wandnest of dubbel  
 nest.

Colony 2+ Wandnest Dubbel nest
Lengte (m) 2,41 2,41
Breedte (m) 0,80 1,53
Totale hoogte (m) 1,85 1,82
Nestlengte per compartiment (m) 1,20 1,20
Diepte van de inlegmat (cm) 46,8 46,8
Nestdiepte waar de dieren zich bevinden (cm) 53 53
Eierbandbreedte (mm) 245 500
Aantal dieren per nest
- lichte rassen 120 240
- zware rassen 110 220

Colony 2+
Het familienest met kipbodem

NXB
Het automatische nest voor 1 dier met sluitsysteem

Voor de nacht sluit de kipbodem het nest automatisch af –broedende hennen moeten het nest verlaten

Blik in een stal met NXB-nesten en beun opzij

Het NXB is een nest voor 1 dier voor 
vleeskuiken-ouderdieren. Elke hen 
beschikt over een aparte nestcabine en 
wordt daar niet gestoord tijdens het 
leggen. De scheidingswanden tussen de 
verschillende nestcabines bestaan uit 
kunststof en kunnen achteraf worden 
geopend.
De geperforeerde nestmat heeft een goed 
zelfreinigend effect en wordt gemakkelijk 
geplaatst en verwijderd. Het nestdak is 
van metaal en biedt een gemakkelijke 
toegang tot de eierband voor controle. 
Voor de nacht sluit een buis alle nest-
ingangen af, zodat de hennen niet in het 
nest kunnen overnachten.

Colony 2+ is ook een nest dat kan worden 
gebruikt voor vleeskuiken-ouderdieren. 
Het onderscheidt zich door zijn kipbodem 
in twee delen. Voordat deze het nest sluit 
voor de nacht kunnen alle eieren op de 
eierband naar achter afrollen.

Zo kunnen er geen eieren in het nest 
blijven liggen en kunnen de hennen er 
niet in overnachten. Bovendien valt het 
dagelijks stof van de nestmat –> goede 
nesthygiëne.
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Beun met kunststofroosters
Flexibel in de opbouw, voor elk staltype bruikbaar

Het speciaal ontwikkelde Big Dutchman 
kunststofrooster biedt de volgende 
voordelen:
4 aangenaam zacht en stapzeker
 –> goed staanvermogen van de   
  dieren, bevruchting is mogelijk
 –> gezonde voetzolen
4 geen scherpe hoeken en kanten 
 –> geen gevaar van verwondingen
 –> geen beschadigingen van de borst
4 geïntegreerde zitstang in de vorm van  

 een dubbele opstap –> goed zitcomfort
4 geringe oppervlakte zoals met een  
 draadbodem
 –> goed doorvallen van de mest
 –> het rooster blijft tijdens de   
  doorgang zeer schoon
4 de roosters raken elkaar niet
 –> geen broedplaatsen voor mijten en  
  ander ongedierte
 –> grondige, gemakkelijke reiniging
4 eenvoudige en snelle montage

Om de hygiëne in de stal te verbeteren 
moet een deel van de stal worden uitge-
rust als beun met roosters (indien mogelijk 
in kunststof). De uitwerpselen worden 
daar tijdens de gehele houderij opgeslagen 
en na de doorgang uit de stal verwijderd. 

De juiste vormgeving (breedte en hoogte) 
van de beun is zeer belangrijk, opdat de 
hennen probleemloos uit het strooisel over 
de beun bij de nesten kunnen komen. 

Ervaringswaarden uit de praktijk:
- Aanspringhoogte: 450 tot 550 mm
- Hoek: 5°

NXB Type 1 Type 2
Lengte per sectie (m) 2,44 2,44
Totale hoogte (mm) 597 544
Nestdiepte (mm) 339 339
Breedte nestcabine (mm)
- 10 nestcabines 244 244
-   9 nestcabines 271 271
-   8 nestcabines 304 304
Hoogte nestcabine (mm) 239 216
Hoogte vooraan (mm) 163,5 188

Voordelen
4 automatisch legnest voor 1 dier met  
 10, 9 of 8 nestcabines per zijde;
4	 geperforeerde inlegmat in kunststof  
 –> hoge nestacceptatie;
4 NXB is leverbaar in drie verschillende  
 breedtes –> geschikt voor elk ras;
4 opklapbaar nestdak –> goede   
 controle van de eierband;
4 nestbodem en onderconstructie  
 bekleed met zink-aluminium –> hoge  
 bescherming tegen corrosie;
4 tijdens de servicetijd kan het nest  
 met een ophangsysteem naar boven  
 worden gedraaid –> grondige   
 reiniging.

Afhankelijk van het ras moet men rekenen met een 
bezetting van tot 5,5 dieren per nestcabine.

NXB-nest met scheidingswanden in kunststof

Type 2: met eierbanden opzij

Beun met mestband in een biostal voor mestkuiken-
ouderdieren

Type 1: met centrale eierband



E I E R V E R Z A M E L I N G

EggSort
De aandrijftafel voor een voorzichtige eierverzameling

EggTrax
Versterkte eierbandaandrijving – voorzichtige overgang van de eieren van de eierband op de dwarsband

EggSort garandeert een uiterst voorzichtig 
eiertransport, want er is praktisch geen 
overgangplek. De eierband loopt over de 
tafel zodat ook geen extra aan drijvingen 
nodig zijn.
4 zeer goed geschikt voor het eierver-  
 zamelen met de hand;
4 standaardsnelheid van de aandrijving:  
 2,6 m/min, optioneel Vario Speed;
4 leverbaar voor verschillende eier band-  
 breedtes (2 x 200, 245, 400 en 500 mm);
4 geïntegreerde eierbandborstel zorgt  
 voor schone eierbanden;
4 robuuste en compleet verzinkte   
 uitvoering –> lange levensduur

EggTrax garandeert een veilige en voor-
zichtige overgang van de eieren van de 
eierband op de dwarsband. De ver sterkte 
aandrijving werkt met 2,6 m/min en is 
leverbaar voor verschillende eierband-
breedtes: 245, 350, 400 en 500 mm.
De nieuw ontwikkelde overgangseenheid 
biedt de volgende voordelen:
4 opspanbare draden in roestvrij staal  
 (optioneel) zorgen voor een zachte  
 overgang van de eieren. Gelijktijdig  
 kunnen veren, stof en windeieren door  
 de draden vallen;
4 drukgeleiders zorgen ervoor dat een  
 lichte druk wordt uitgeoefend op de  
 eieren en de eieren gecontroleerd op  
 de dwarsband terechtkomen;
4 een geïntegreerde eierbandborstel  
 zorgt voor schone eierbanden;
4 de met een handvat uitneembare  
 eenheid maakt een grondige reiniging  
 met de hogedrukreiniger mogelijk.

uitneembare overgangseenheid

Gedeelde eierband met 
driehoeksperforatie
–> hoog aantal gaten zorgt voor zeer  
 schone eieren
–> driepuntsperforatie zorgt voor hoge  
 stabiliteit van de eieren op de band

opspanbare draden in 
roestvrij staal

drukgeleiders



Vleeskuiken-ouderdieren houderij
Gegarandeerde en hoge productie van broedeieren
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Verenigde Staten: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazilië: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azië: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Duitsland: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

V O E R W E G I N G

Dagvoersilo met voerweger FW99Voerweegschaal Autolimit

Klokweger Computer gestuurde voedering met voerweger en -ventielen

In de houderij van vleeskuiken-ouder-
dieren is het gecontroleerd voeren zeer 
belangrijk. Dit betekent dat de dieren elke 

dag een hoeveelheid voer krijgen die de 
behoefte optimaal dekt maar de dieren 
niet te zwaar laat worden.

Daartoe is een exacte voerweging 
onontbeerlijk. Big Dutchman kan hier 
verschillende oplossingen aanbieden.

Gebruikt men een dagvoersilo, dan moet 
men bij het bepalen van de grootte uit gaan 
van het hoogste dagrantsoen (180 gram/
dier/dag). Ook de capaciteiten van de 
Flex-Vey spiralen (0,5 tot 4,5 ton/uur) en 

die van de voerweger FW99 (2 tot 7 ton/
uur) moeten in overeenstemming worden 
gepland en op elkaar 
worden afgesteld.

Bij computer gestuurde voedering wordt 
de telkens afge wogen hoeveelheid voer 

via ventielen in de voertrechter 
gedoseerd.
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De gewenste dagelijkse hoeveelheid voer 
wordt ingesteld op de Autolimit-weegschaal 
(mechanische of elektronische uitvoering) 
en dan in de weegtrechter (1250 l of 1850 l) 
gevuld.

Voor eenvoudige maar zekere weging van 
het aparte hanenvoer gebruikt men een 
mechanische klokweger met sensor.


