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Bolegg Terrace
System wolierowy dla kur nieśnych

System Bolegg Terrace jest zwartym, ale także kompletnym systemem ptaszarni dla kur niosek towarowych, 
który może zostać  zainstalowany w  kurniku w  rzędach ustawionych obok siebie.
Gniazda, grzędy, paszociągi , poidła oraz taśmy usuwające pomiot wbudowane są w system. Dzięki 
specjalnemu projektowi systemowi  kury szybko mogą się dostać na górę instalacji. Rozwiązania zastosowane 
przez Vencomatic pozwalają na możliwość hodowli większej ilości kur, na tym samym metrażu kurnika co 
jest nie możliwe w przypadku tradycyjnej hodowli. Zastosowanie wysokiej jakości  gniazd automatycznych 
Vencomatic pozwala na redukcję  ilości jaj pozagniazdowych oraz jaj drugiej kategorii do minimum.

Zwarty ale kompletny system
Wbudowane gniazda automatyczne, grzędy, paszociągi i poidła
Wspomaga  zachowanie zgodne z rytmem  i warunkami życia  
  właściwymi dla danego gatunku kur
Możliwość regulacji częstotliwości  usuwania pomiotu
Nie wymagający większej obsługi dzięki zastosowaniu prostych  
  rozwiązań  technicznych

Układ kurnika z łatwym przeglądem  
Możliwość budowy  szerokich korytarzy inspekcyjnych
Odpowiedni dla każdego rozmiaru kurnika
Dobre rozmieszczenie kur w systemie
Dobry dostęp do wszystkich miejsc systemu

Gniazda najwyższej jakości
Zastosowanie gniazda typu Vencomatic Classic Nest
Samoczyszczące dno gniazda dzięki ruchomej podłodze
Czyste jaja dzięki otwartej strukturze podług  Vencomat
Optymalna kontrola gniazd i taśm do zbioru jaj

Dobra faza przyzwyczajania
Łatwo osiągalne paszociągi oraz poidła
Kury szybko oswajają się z systemem

Doskonałe wyniki
Więcej jaj klasy A
Mniejsza liczba jaj pozagniazdowych
Wysoka liczba znoszonych jaj
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Bolegg Terrace
System wolierowy dla kur nieśnych

Bolegg Terrace
Sidebelt Nest  

(Gniazdo na taśmie bocznej)

Bolegg Terrace
Centerbelt Nest

(Gniazdo na taśmie środkowej)
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 Dane techniczne

Gniazdo na taśmie bocznej Gniazdo na taśmie środkowej

Szerokość 2,6 m 2,6 m

Wysokość 2,8 m 2,7 m

Powierzchnia 
systemu*
- KAT

9,78 m²

10,58 m²

10,41 m²

10,41 m²

Taśmy na pomiot 2,3 m/1,15 m 2,3 m/1,73 m

Grzędy** 7 9

* na sekcję 2,3 m
** za wyjątkiem grzęd na paszociągach

Tel. + 48 77 441 83 78
w w w. v e n c o m a t i c . p l

VCM11 BT Bolegg Terrace_vs1.indd   2 20-1-2011   13:46:10


