
EUROVENT-Parents
Ban kotoran moderen untuk unggas petelur dewasa
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EUROVENT-Parents – baterai ban kotoran berventilasi 
untuk produksi telur tetas

EUROVENT-Parents merupakan baterai ban kotoran yang 
dikembangkan oleh Big Dutchman untuk produksi telur tetas. 
Kompartemen kandang memiliki lebar 125 mm dan secara standar 
memiliki panjang 2412 mm. Namun panjang kompartemen dapat 
diperpanjang setiap 60 cm sesuai kebutuhan, sehingga pelang gan 
kami dapat menentukan secara individu jumlah kawanan unggas 
yang dikehendaki.
Ditengah-tengah kandang terdapat tempat bertengger yang stabil 
untuk jantan atau betina guna memenuhi perilaku alami mereka yang 
suka menggunakan tempat tersebut sebagai tiang untuk bertengger.

Masing-masing kompartemen satu sama lain dipisah melalui 
dinding samping yang tertutup, sehingga membuat ketenangan 
dalam setiap kelompok ayam dan memas ti kan ayam jantan yang 
berbeda pada setiap kelompoknya.
Semua kisi yang diolah (kisi lantai dan kandang bagian depan) 
dilapisi seng-aluminium. Ini merupakan campuran khusus yang 
memberi perlindungan terhadap korosi yang jauh lebih baik yang 
dengan demikian berarti umur kandang yang lebih panjang.

Pasokan makanan berantai Big Dutchman adalah 
sistem pasokan makanan yang sangat handal 
dan juga hemat biaya. Rantai pakan CHAMPION 
mengangkut makanan menuju ayam secara 
merata.
–> penggerak langsung dari rantai pakan
–> biaya pemeliharaan yang rendah
–> tiang makanan berbentuk jeram menghindari  
 terjadinya pembentukan bridging makanan
–> tiang makanan berdimensi kecil yang sepenuh-  
 nya galvanis tanpa kaki, menghemat tempat  
 dan dengan mudah dapat dibersihkan. 
Bak yang dalam menghindari terbuangnya makanan.

Rel pijak berbentuk pipih terbuat dari baja tahan 
karat dan mendukung peletakan telur dalam 
wadah. Hal ini memperpendek jarak gelinding 
telur, sehingga menghasilkan kualitas telur yang 
terbaik. Selain itu rel pijak juga mencegah 
kotoran jatuh ke dalam kandang di bawahnya dan 
melindungi telur dari patukan ayam.

Pasokan makanan

Solusi teknis rinci dengan dampak yang besar
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Rel pijak3

Keseluruhan bagian depan kandang terdiri dari 
jeruji geser yang dapat dibuka sepenuhnya –> 
mudah mengeluarkan dan memasukkan unggas 
dari dan ke kandang. Jeruji untuk ayam jantan 
dibuat vertikal sehingga menjamin asupan makan 
yang optimal dan mencegah terjadinya cedera 
pada jambulnya. Penyusunan kedua jeruji dapat 
diatur secara individual.

Kandang bagian depan2

EggSaver menjamin telur menggelinding dengan aman diatas ban yang 
memanjang. Untuk itu sebuah kawat tipis dibentang di depan ban telur 
yang memanjang tersebut yang dalam interval waktu tertentu di waktu 
bertelur naik dan turun. Keuntungan tambahan adalah telur yang baru 
menetas dan yang masih lembab, dapat mengering sebelum mereka 
mencapai ban telur –> debu dan bulu tidak menempel pada telur.

EggSaver4
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Ban-ban kotoran dibawah kisi lantai menangkap kotoran yang 
terjatuh. Disana kotoran tersebut dapat disimpan sampai dengan 7 
hari. Udara segar atau sirkulasi udara dari saluran udara yang 
berada langsung diatas ban kotoran menjamin pengeringan kotoran 
yang optimal dan dengan demikian beban amoniak yang rendah dari 
udara kandang.

Data performa EUROVENT-Parents 
yang dicapai:
70 minggu waktu hidup
Kinerja bertelur tiap ayam betina yang dikandang 290-300
Telur tetas tiap ayam betina yang dikandang 260-270
Rata-rata penetasan (%) 78-80
Anak ayam betina tiap ayam betina yang dikandang 95-100
Angka kematian di minggu ke-70 (%) 6-8

Ditengah-tengah kandang terdapat tiang duduk yang stabil yang 
dapat diterima dengan baik oleh ayam pejantan maupun ayam 
betina. Opsional kami menawarkan tiang duduk yang kedua yang 
lebih tinggi yang dipergunakan oleh unggas sebagian besar pada 
malam hari.

Tiang Duduk

Jeruji lantai terletak diatas kawat yang direntangkan sepanjang 
instalasi. Hal tersebut menjamin fleksibilitas yang baik dan 
meminimalisir telur yang retak atau pecah. Jeruji lantai juga 
memiliki ukuran yang berbeda-beda. DI bagian tengah kandang 
jarak mata jeruji 1 x 1 inci demi stabilitas ayam pada saat mereka 
berdiri sehingga tingkat pembuahannya menjadi lebih baik.
Di bagian bak mata jeruji memiliki ukuran 1 x 1,5 inci untuk 
penglindingan telur yang lebih baik ke atas ban yang memanjang.

Kisi Lantai

Saluran udara dan ban kotoran

Keunggulan
4 jumlah unggas optimal
4 ayam betina dan jantan yang sehat dan vital
4 telur tetas yang bersih
4 risiko salmonella yang rendah
4 kinerja penetasan telur yang tinggi dan merata
4 konversi pemberian pakan yang baik
4 angka kematian yang rendah
4 efisiensi tinggi karena tingkat otomatisasi yang tinggi   
 (pakan, air, pengumpulan telur, pembuangan kotoran)
4 sistem pengontrolan yang mudah sehingga tenaga kerja   
 menjadi rendah
4 emisi amoniak yang sangat rendah
4 rendahnya tingkat serangan lalat
4 kotoran kering yang dapat disebarkan atau disimpan   
 hingga kadar 60% dengan ventilasi ban kotoran
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Di sisi luar masing-masing kompartemen kandang terdapat 
pemberi minuman berupa dot yang menyuplai unggas-unggas 
dengan air minum yang segar, bersih. Ketinggian pemberi minum 
tersebut dapat dipasang untuk ayam pejantan dan betina dengan 
berbeda-beda. Dot terbuat dari baja tahan karat. Mangkuk 
tetesan air menangkap pancaran air. Hal tersebut menghindari 
terjadinya korosi dan kotoran tetap dalam keadaan kering.

Pasokan air6

7

8



Data Teknis dan petunjuk perencanaan untuk EUROVENT-Parents

Penampang melintang dari EV-P 1250a (tanpa saluran udara)

Penampang melintang dari EV-P 1250a (dengan saluran udara)

EV-P 1250a / 2 lantai EV-P 1250a / 3 lantai EV-P 1250a / 4 lantai

300 1850/2250
½ Sektion: 1206
 1 Sektion: 2412 1690/2190

Tampak samping

Tampak atas

Ukuran kompartemen kandang
Jenis Instalasi EV-P 1250 EV-P 1250a

Panjang mm 603/1206/1809/2412/3015/3618/4221/4824
  (variabel dlm tahapan 603 mm)
Lebar (dari palung ke palung) mm 1250 1250
Tinggi (di tengah) mm 605 605
Tinggi (di luar) mm 680 680
Luas yang disarankan/unggas cm2 > 600 > 600

Ukuran blok kandang
 EV-P 1250 EV-P 1250a

Panjang mm 2412 2412
Lebar  mm 1590 1590
Tinggi (2 Lantai) mm 2060 2060
 (3 Lantai) mm 2695 2695
 (4 Lantai) mm 4385 4385

EUROVENT-Parents merupakan bagian paling 
penting dari sebuah kandang untuk pemeli-
haraan ayam petelur dewasa. Konsep total 
yang meliputi pengumpulan telur, lingkungan 
hidup di dalam kandang dan penyimpanan 
kotoran ayam. Silahkan hubungi ahli-ahli kami 
untuk berkonsultasi mengenai produk yang 
Big Dutchman tawarkan terkait pemeliharaan 
ayam petelur yang sukses.
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Amerika Serikat: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

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

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

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

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


