
UNIVENTStarter
Ban kotoran ternak kandang baterai 

untuk pemeliharaan ayam pullets



Anda berada pada jalan yang benar 
dengan memilih kandang baterai 
UNIVENT Starter dari Big Duchman 
karena UNIVENT Starter bukan hanya 
untuk hasil pemeliharaan yang sangat 
baik tetapi juga memiliki sistem berkua
litas unggul.

Untuk memenuhi beragam kebutuhan 
semua pelanggan kami secara optimal, 
kami menawarkan UNIVENT Starter 
dengan dan tanpa ventilasi.

Untuk memenuhi kebutuhan yang 
berbeda bagi anak ayam berusia sehari 
dan ayam pullet, kandang pemeliharaan 
baterai terdiri dari area yang dibagi 
dalam 2 tingkat berbeda:

4  Tingkat untuk anak ayam
4   Tingkat untuk ayam pullet.

Kualitas dan keseragaman dari ayam
ayam pullet adalah faktor penting yang 
nantinya mempengerahui kemampuan 
bertelur mereka. Oleh karena itu masa 

pemeliharaan yang sukses dipengaruhi 
oleh kriteria yang penting berikut ini:

4 pasokan pakan yang seragam;
4  distribusi pakan yang cepat;
4  tidak ada kotoran di bak pakan yang 

terletak diluar kandang;
4  air minum yang memadai dan higienis;
4   pemisah kawat untuk pengontrolan 

unggas yang lebih baik;
4  keandalan fungsional yang tinggi;
4  mudah dioperasikan;
4  pengurangan emisi amoniak.

Pengeringan kotoran ternak:
Udara disalurkan melalui saluran udara 
ke tiaptiap kandang, ke unggasunggas 
dan kotoran. Udara segar dapat 
dihangatkan melalui pencampur udara 
(mencampurkan udara segar dengan 
udara kandang) atau penukar panas.
Kedua sistem dikontrol secara otomatis. 
Ventilasi tambahan ini membantu bagi 
kenyamanan burung dan membuat suhu 
yang lebih seragam di seluruh kandang.

Unit pembersih ban kotoran 
Disamping sistem standar, Big Dutchman 
menawarkan unit siput pembersih yang 
membersihkan secara otomatis ban 
kotoran saat berputar balik.

UNIVENT Starter – Kandang baterai untuk pullet yang seragam dan kotoran yang kering

Tingkat untuk anak ayam
Tiap dua pintu geser besar per kandang 
dapat dibuka sebesar dua pertiga bukaan. 
Ini adalah keuntungan yang penting saat 
unggasunggas harus dipindahkan ke 
dalam, ke luar atau ke kandang lain. Lantai 
kandang berukuran 1"x11/2" (25 x 38 mm; 
sama untuk tempat anak ayam maupun 
pullet) dan memiliki alas yang menjamin 
tempat berpijak yang aman bagi anak
anak ayam (terutama di harihari pertama). 
Pembersihannya mudah dan cepat.

Pasokan Pakan
Anakanak ayam dapat dengan mudah 
mencapai pakan dalam bak yang ada di 
luar kandang sejak hari pertama. Keuntun
gan utamanya adalah bahwa ayam dapat 
mencapai pakan tanpa berdiri di dalam
nya. Melalui rel yang dapat diatur, akses 
ke pakan dengan mudah dikontrol secara 
terpusat dan berkelanjutan sesuai dengan 
umur unggas. Tepi bagian dalam bak 
pakan mencegah makanan terbuang. 
Rantai makanan Big Dutchman CHAMPION 
mendistribusikan pakan dengan cepat, 
andal dan merata ke setiap lantai. Tingkat 
pakan dalam bak dapat diatur dengan 
penggeser pada tiang pemasok pakan.

Pasokan air
Tinggi saluran pemberi minum melalui dot di 
bagian lantai anak ayam dapat disesuai kan 
secara terpusat sesuai ukuran unggasnya. 
Dengan demikian pasokan air cukup 
terjamin sejak hari pertama. Bak minum 
digantungkan tiap 60cm untuk memasti
kan stabilitas yang baik. Di versi standar 

terdapat 3 dot dengan mangkuk air tetesan 
di masingmasing kandang. Jumlah dot/ 
kandang juga dapat ditambah, sesuai 
permintaan. Mangkuk yang terletak ditengah
tengah dapat dilepas dan diganti dengan 
mangkuk bun dar yang terbuka. Hal ini 
mempermudah anakanak ayam untuk 
minum selama harihari pertama hidup mereka.

Lantai anak ayam UVS 680 dengan mangkuk bundar terbuka untuk memudahkan pengisian air selama harihari 
pertama pemeliharaan

Rol ban kotoran dengan sistem siput pembersih

Rol untuk ban kotoran (standard)
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Lantai ayam pullet UVS 680 – Empat dot stainless steel menyediakan air bersih untuk unggasunggas

Keunggulan
4  Pemasangan yang mudah dari 3   

 sampai 8 lantai;

4  Bak pakan dipasang sedemikian 
rupa untuk menjamin stabilitas dan 
daya tahan yang lama;

4  Bak pakan dengan tepi bagian dalam, 
meminimalisasi kerugian makanan; 

4  Adanya jalan di atas untuk kandang 
dengan lebih dari 5 tingkat –> pen  
gontrolan unggas dengan mudah;

4  Penghematan energi panas yang 
lebih baik (mengurangi biaya 
pemanasan dan mengurangi biaya 
investasi per unggas) dicapai 
melalui sistem 4 tingkat atau lebih 
untuk meningkatkan kepadatan;

4  Tingkat kematian unggas yang sangat 
rendah selama pemeliharaan.

Lantai ayam pullet
Setelah kirakira 6 minggu ayam pullet 
didistribusikan secara merata ke semua 
tingkat dari kandang baterai. Tersedia 
juga UNIVENT Starter untuk anak ayam 
saja. Sebagai pilihan Big Dutchman 
menawarkan sistem dimana bak pakan 
bisa dilalui.

Pasokan pakan
Ayamayam langsung makan dari bak 
pakan. Rel yang dapat diatur pada lantai 
tempat anak ayam sebaiknya berada di 
bagian paling bawah sehingga ayam
ayam pullet makan melewati bagian atas 
rel sampai mereka dipindahkan keluar 
pada minggu ke 18 masa hidup mereka. 
Kecepatan rantai makanan dapat men   
capai 12 atau 36 m / menit. Hasilnya 
mengesan kan: Pertumbuhan seragam di 
antara ayam pullets!

Pasokan air
Pada lantai ayam pullet tempat minum 
berbentuk dot terinstal di dinding bela
kang kandang dimana tiap unggas dapat 
dengan mudah menjangkau empat dot 
stainless steel. Kami juga merekomen
das ikan menggunakan sistem pembilasan 
dengan tangki bola.

Pembuangan kotoran
Kotoran jatuh di atas ban yang terbuat 
dari bahan PPC di bawah kandang. Untuk 
membantu pengeringan kotoran, udara 
sampai pada kotoran melalui saluran 
udara yang terletak di atas ban pengangkut 
kotoran. Sebuah keuntungan yang sangat 

penting dari pengeringan kotoran adalah 
emisi gas amoniak di kandang secara signi 
 fikan dapat dikurangi. Ini meminimalkan 
setiap bahaya bagi lingkungan, mening
katkan kenyamanan hidup unggas dan 
mengurangi tingkat kematian.

Lantai anak ayam dengan celah makan yang bersambung dan tepi bagian dalam untuk menghindari terbuangnya pakan



Saran kami:

Kecocokan diantara masingmasing 
komponen dari sebuah bangunan pullet 
meliputi kandang, ventilasi bangunan dan 
penyimpanan kotoran merupakan hal yang 
penting untuk mencapai hasil yang optimal.
Silakan Anda konsultasi dengan tenaga ahli 
kami dalam pemasangan perangkat dan 
teknologi bagi kesuksesan pengelolaan 
pemeliharaan unggas.

Contoh pemasangan 
UV-S 630 A

Tampak samping

Tampak atas

UVS 680 – Lantai ayam pullet tanpa saluran udara UVS 630A – Lantai ayam pullet dgn saluran udara besar

UVS 680 – Lantai anak ayam tanpa saluran udara UVS 630A – Lantai anak ayam dgn saluran udara besar

Data Teknis
Tipe sistem UV-S 630  / a UV-S 630A

Ketinggian (X) dalam mm
 3 tingkat  990  2110
 4 tingkat 2580  2740
 6 tingkat 3960  4200
 7 tingkat 4550  4830
 8 tingkat 5140  5460
Jarak antar tingkat (V) dlm mm 590  630
Tinggi tingkat ke1(W) dlm mm 390  420
Lebar baterai (Y) dlm mm 1700  1700
Kedalaman kandang (Z) dlm mm 680  630
Tinggi kandang (T) dlm mm 405  415
Panjang kandang dlm mm 1206  1206
Permukaan kandang (cm2) 8200  7598
Unggas/kandang
 * dengan 250 cm2/unggas 30  28
 * dengan 300 cm2/unggas 27  25
 * dengan 330 cm2/unggas 25  23
Lebar baris/gang dlm cm
 * jika lebar bangunan12 m  4/104  4/104
 * jika lebar bangunan14 m  5/91.7  5/91.7
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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
Kotak surat 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 8010 · Faks 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Penampang 
kandang


