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Jsme zde, �ekáme na Va�e výzvy!

Myslete dopředu s 
dr�be�á�i

Wim Peters - Chovný specialista Vencomatic Group

V�echno za�alo p�ed více ne� 30 lety p�evratným objevem jednoho mu�e 
pro chovné stanice: konstrukcí prvního automatického chovného hnízda. 

Tato inovace charakterizuje dne�ní Vencomatic Group. Hledáme alternativní 
�e�ení, vyvíjíme udr�itelné a p�ív�tivé systémy pro dr�be�. Vencomatic 

Group má více ne� 350 oddaných zam�stnanc�, kte�í poskytují servis tisíc�m 
zákazník� po celém sv�t�. Na�i dr�be�á��tí odborníci v�dí, co obná�í vedení 

úsp��né dr�be�á�ské farmy, a o tyto znalosti se rádi pod�líme, abychom 
vám pomohli dosáhnout úsp�chu v podnikání.

�Nosnice má p�irozenou pot�ebu mno�it se.
Aby zvý�ila nad�ji na potomstvo, hledá 
bezpe�né, �isté a chrán�né místo, kde by 
snesla vejce. Stejn� se bude chovat i v chovné 
stanici. Pro úsp��nou produkci násadových 
vajec je proto zásadní vytvo�ení podmínek, 
které toto chování umo�ní.
A práv� to ve Vencomatic Group d�láme.�
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nejvy��í jakosti
Násadová vejce

Hnízda Vencomatic 

  

 Classic Nest Grando Nest

Pás na vejce     středový nebo boční pás               středový pás  

Počet řad:                 1 nebo 2             1  

Typ: jednoduché nebo dvojité     jednoduché nebo dvojité

HNÍZDA VENCOMATIC, 

VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU! 

Pás na vejce

Vencomat            Vyklápecí podlaha

Vencoslat

Od prvního momentu po snesení, a� do chvíle, kdy vejce dosáhne místa svého ur�ení, urazí 
komer�n� produkované vejce velkou vzdálenost. Ve Vencomatic Group se zam��ujeme na 

dovedení ka�dého detailu této cesty k dokonalosti tím, �e vejce chráníme proti po�kození a 
kontaminaci. Tato cesta za�íná v hnízd� Vencomatic, navr�eném s vyu�itím inteligentních 

inovací, jako jsou Vencomat, vykláp�cí podlaha a pás na vejce.

Klí�em k úsp�chu sná�kových hnízd Vencomatic je jejich 
spolehlivost. Hnízda Vencomatic nabízejí �istý, zast�e�ený 
prostor, kde mohou nosnice sná�et vejce, co� vede k 
vysokému p�ijetí hnízd. Unikátní Vencomat ve spojení s 
vykláp�cí podlahou zaru�uje plynulé odsunutí vajec na 
pás. Tyto komponenty chrání vejce a zachovají je po 
sn��ce v dokonalém stavu.

Nabízíme dva typy hnízd: Classic Nest a Grando Nest. 
Jak vyplývá z názvu, Grando Nest je prostorn�j�í hnízdo s 
�ir�ím vchodem, které nabízí �e�ení pro chov v�t�ích 
brojler� v sou�asnosti.  Hnízda jsou k dispozici v r�zných 
kon�guracích, které se hodí pro ka�dé uspo�ádání farmy.



Vencoslat, optimální hygiena

• Pevné a odolné materiály

• Vypuzení ptáků jako prevence sezení na vejcích a znečištění

• Nejnižší úhel podlahy zaručující šetrné odvalení vajec

• Pohodlná podlaha hnízda, která přitahuje slepice

• Maximální hygiena díky otevřené konstrukci a minimálnímu 

  kontaktu s vejcem

• Šetrné odvalení vejce směrem k pásu

Pás na vejce pro �etrnou p�epravu
• Unikátní provedení, které brání pohybu vajec

• Minimální kontakt vejce s pásem pro uchování jeho kvality

• Antistatický materiál pro optimální hygienu

Grando Nest

Sri Lanka

• Otevřená konstrukce zlepšující hygienu

Vykláp�cí podlaha, spolehlivý uzavírací systém

• Automatické vyklopení prachu a nečistot zajišťující čistotu hnízda

Vencomat pro maximální pohodlí

• Odolnost všem klimatickým podmínkám



ÚČINNÁ PRODUKCE
NÁSADOVÝCH VAJEC
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Veranda Breeder 
Miska pro kohouty

Napájecí rozvod

Vencotrough

Provzdu��ovací trubka
Pás na trus

Hnízdo

�istící oblast

Vencoslat

Veranda Breeder je více�adý skupinový ustájovací systém pro 
chovné nosnice. Ptáci jsou umíst�ni ve skupinách, co� zaru�uje 
rovnom�rné rozmíst�ní samc� a sami�ek a sní�ení nap�tí v 
hejnu. Veranda Breeder umo��uje ú�innou produkci 
násadových vajec a maximální zdraví zví�at.

 Dokonalé technické výsledky
 Vysoký po�et vajec s vysokou ú�inností krmiva
 Více�adý systém, který zvy�uje po�et pták� na m podlahové 

plochy
 Vysoká úrove� automatizace umo��ující správu velkého 

po�tu chovných nosnic na pracovníka
 Podlaha z plastových li�t s otev�enou strukturou pro 

maximální hygienu
 Velké provzdu��ovací trubky poskytující �erstvý vzduch na 

úrovni pták�
 Klimatický systém omezující prach a emise �pavku na 

absolutní minimum

Dopl�kem Veranda Breeder je Veranda Manager. Tento 
kompaktní po�íta� s u�ivatelsky p�ív�tivou dotykovou 
obrazovkou vám umo�ní spravovat a automatizovat denní 
procedury, nap�íklad provoz hnízd, osv�tlení, rozvody krmiva a 
pití, pásy na vejce, atd. Rozhraní Veranda Manager poskytuje 
jeden srozumitelný p�ehled v�ech proces� v p�íst�e�ku.
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Veranda Breeder

Australie

Vencobelt 

• Dostupný v šířce 40 a 55 cm

• Kapacita až 45.000 vajec za hodinu 

• Sklon až 35 stupňů

• Rohy až 180 stupňů

• Kompaktní provedení díky jednomu hnacímu řetězu

Vejce lze p�epravovat z r�zných hnízdních �ad nebo p�íst�e�k� na centrální balicí 
místo pomocí za�ízení Vencobelt. Pás je navr�en pro �etrnou manipulaci s vejci.
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Vencotrough 

UNIKÁTNÍ SIMULTÁNNÍ
DISTRIBUCE KRMIVA

Vencopan Breeder

Vencopan Rearing

Hlavním p�ínosem za�ízení Vencopan je sou�asné krmení ve 
stejných porcích. V�ichni ptáci získají p�ístup ke krmivu 
sou�asn�. Krmivo je nejprve dodáno do zásobníku nad ka�dou 
miskou. Po napln�ní v�ech zásobník� se systém otev�e a 
okam�it� dodá krmivo pták�m. Systém mincového �et�zu 
brání odmísení krmiva a distribuce malých dávek p�edchází 
selektivnímu krmení pták�. Tyto charakteristiky optimalizují 
stejnorodost va�eho hejna, jeliko� v�echny porce krmiva 
obsahují stejné mno�ství jednotlivých slo�ek.

 Sní�ené nap�tí v hejnu díky sou�asnému krmení
 Optimalizovaná uniformita hejna díky stejným porcím
 Nastavitelný kruh na miskách brání same�k�m krmit se 

spolu se sami�kami

Krmná miska pro chovné ptáky vychází ze stejných princip� 
jako miska pro dosp�lce. Krom� toho má chovná miska 
ohebné dno, které umo��uje její spu�t�ní pro snadný p�ístup 
malých ku�at ke krmivu. M�í�ková konstrukce brání ku�at�m 
stát v misce a dává ka�dému ptáku stejný prostor pro krmení.

Vencotrough je robustní �et�zový krmný systém pro t��ké 
nosnice, vybavený navíjecím systémem. Odvinutím �labu 
získáte v�t�í prostor k pá�ení pták� a optimalizujete 
dostupnost hnízd. P�i navíjení �lab� dochází k distribuci 
krmiva. Velká kapacita �labu usnad�uje rychlou distribuci. 
Ihned po distribuci krmiva se �lab sní�í a zví�ata se za�nou 
krmit, díky �emu� mají v�ichni volný p�ístup ke krmivu ve 
stejnou dobu. M�í�ka na horní stran� �labu brání samc�m 
krmit se sou�asn� se samicemi.

 Navíjecí systém, který zv�t�uje �ivotní prostor pro ptáky
 Sní�ené nap�tí v hejnu díky sou�asnému krmení
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Hnízdo pro kr�ty Hnízdo pro kachny

Padací dve�e

Vykláp�cí podlaha 

Vencomat

Pás na vejce                                                                        Vencoslat

Vencomat

Pohyblivé zadní st�ny
Vencoslat

Pás na vejce

Kr�ty vy�adují velká a robustní hnízda, která odolají síle 
t�chto zví�at. V roce 1986 Vencomatic vyvinul individuální 
hnízdo ur�ené speciáln� pro kr�ty, a od té doby zaujímá 
vedoucí pozici. Pou�ití odolných a pevných materiál� ve 
spojení s konstrukcí speciáln� p�izp�sobenou kr�tám jsou 
základem celosv�tového úsp�chu tohoto hnízda. Díky 
vyu�ití osv�d�ených komponent, jako jsou Vencomat, 
vykláp�cí podlaha a pás na vejce, je zachována kvalita 
násadových vajec. Unikátní vlastností Turkey Nest je 
mechanismus padacích dve�í. Dve�e se zav�ou teprve po 
vstupu ptáka, �ím� brání vstupu dal�ího ptáka do hnízda. V 
otev�ené poloze proto mohou mladí ptáci snadno 
prozkoumat hnízdo a rychle je p�ijmout.

 Atraktivní hnízdo, s následn� minimálním po�tem vajec 
na podlaze

 Vykláp�cí podlaha brání sezení na vejcích
 Unikátní padací mechanismus pro snadný vstup
 Okam�ité odvalení vajec jako prevence sezení na vejcích
 Pevná konstrukce a pou�ití odolných materiál�.

Vencomatic byla první spole�nost, která uvedla na trh 
automatické hnízdo pro kachny. Duck Nest je navr�eno dle 
jedine�ných pot�eb vodní dr�be�e, p�i�em� stále zahrnuje 
osv�d�ené inovace na�ich hnízd pro dr�be�. 
Pohyblivá zadní st�na slou�í k automatickému vypuzení pták� 
z hnízda po snesení, co� p�edchází sezení na vejcích. Vejce se 
�etrn� odvalí na centrální pás na vejce, �ím� je zachována jejich 
kvalita.




