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CREEËR SUPERIEURE TOEGANG TOT HET VOER 
MET KICK-OFF 330° (GEPATENTEERD)

een grotere zekerheid 
op een betere start  &
algemene prestaties

Het KICK-OFF 330° voeren geeft een veel grotere zekerheid op een betere start doordat het 
systeem elke pan een overvulling voorziet van 330°, hierdoor wordt er superieure toegang tot 
het  voer gecreeërt voor alle kuikens (2,0 kg per pan). Het KICK-OFF 330° gecombineerd met 
het unieke ontwerp van de voerpan met voer op ooghoogte van de ééndagskuikens, voorziet 
een nooit geziene toegangelijkheid tot het voer. 

De combinatie van de helling van de overloop en de nieuwsgierigheid van de kuikens acti-
veert en stimuleert de kuikens naar een hogere en correctere voeropname op de juiste plaats 
(de voerpan)  meteen vanaf de startfase. Hierdoor verbeterd de uniformiteit van het koppel 
aanzienlijk. Als enig voersysteem in de markt voorziet  KICK-OFF tevens de mogelijkheid tot 
stimulatie voeren door op regelmatige tijdstippen kleine porties voer op hetzelfde moment in 
de stal automatisch te verdelen, ongeveer 500gr voer per pan.

30GR + EERSTE WEEK!
Het systeem stimuleert de dieren, nieuwsgierigheid en collectiviteit activeerd ze om vers 
voedsel te zoeken. Experimenten hebben ons laten zien dat het gewicht van de kuikens tot 
zelfs 30 gram hoger is dan normaal in de eerste week bij gebruik van het KICK-OFF systeem.

Het KICK-OFF principe:
Het KICK-OFF voersysteem bestaat uit een 
centraal geregelde overvulling van alle voer-
pannen op hetzelfde moment. Het systeem 
is centraal controleerbaar voor elke voerlijn 
door slechts één enkele handeling (door de 
buis te draaien) wat extreem tijdsbesparend 
is en het handwerk vervangt van het aan-
brengen van voer op kuikenpapier. 

0 dagen oud                 

4 dagen oud                 

Regulier voeren 1.1 kg Kick-off 330° voeren 2.0 kg Stimulatie voeren 0.5 kg



EASY-CLEAN (GEPATENTEERD)
Als enige systeem, geeft easy-clean de mogelijkheid om alle pannen van  de voerlijn in de 
schoonmaakpositie te brengen met een enkele handeling (centrale rotatie van de buis). In deze 
positie zijn alle openingen gelijktijdig gesloten , dit geeft zekerheid dat de buis aan de binnenzijde 
droog blijft. LANDMECO voerpannen hoeven niet uit elkaar worden gehaald om grondig te kun-
nen schoonmaken. Easy-clean is extreem tijdsbesparend en minimaliseerd het handwerk welke 
zo typisch is verbonden aan het schoonmaak procces. 

Easy-clean positie

PATENT

LANDMECO heeft het pattent op de oplossing met de rotatie van de voerbuis ten opzichte 
van de voerlijn  en dus op het KICK-OFF en EASY-CLEAN systeem. Tevens heeft LAND-
MECO patent op de 330° oplossing waar het specifiek ontwerp van de pan de stroom 
van het voer gebruikt om alzo tot een automatische 330° overvulling van de voerpannen 
te komen met als doel het voer toegangkelijker en zichtbaarder te maken vanaf dag 1. 

FEITEN
De pan heeft een lage rand (52 mm) dit 
geeft de eendagskuikens gemakkelijker 
bereikbaarheid tot het voer. Tevens ver-
betert de eetlust van de kuikens als het 
voer verser blijft, er is slechts ongeveer 
1.1 kg voer in de pan. Een extra voor-
deel is dat de pan na al een paar dagen 
omhoog kan worden gelierd.

Geen voerverspilling (verbeterde rand)                                                                                                                               
Vermijden van voervermorsing is verder 
verbeterd dankzij de verbeterde rand 
van de bodem van de pan en de gein-
tegreerde partities. Het voer wordt op 
de juiste afstand van de rand neerge-
legd zodat zelfs een ééndagskuiken het 
voer kan bereiken zonder in de pan te 
staan. Dit voorkomt besmetting door-
dat het voer niet wordt vermengd met 
strooisel en mest. 

Transparante conus (verbeterd)
De pannen hebben een transparante 
cone welke het makkelijk maakt om te 
zien of de cone en de pan goed schoon 
zijn. Dit maakt het tevens goed zichtbaar 
of er voer in de pan aanwezig is en verge-
makkelijkt het dagelijks management. 

Verbeterde hygiëne & diervriendelijkheid                                                                                                                        
De KICK-OFF pan is voorzien van een hoog 
gepolijste afwerking en het aantal onder-
delen is verminderd welk leid tot sterk ver-
beterde hygiënische resultaten. Er zijn geen 
scherpe randen aan de KICK-OFF 330° pan 
wat eveneens het dierwelzijn verbeterd. 

gemakkelijk  & 
snel



TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEALER
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TECHNISCE DATA 

Aandrijfmotoren 3 phase 0.55 KW (230V/400V 50Hz), 1400/300 rpm

3 phase 0.44-0.66 kW (280V/480V 60Hz), 1600/345 rpm

1 phase 0.55 kW (230V 50Hz) 1400/300 rpm

1 phase 0.48 kW (240V 60Hz) 1600/345 rpm CSA

Spiraal D 35,4x19x45 mm, 4x8 mm speciaal staal

Voer hoeveelheid App. 6.0 kg/min & 14 m/min

Voer buis D 45x1,25 mm gegalvaniseerd staal

Buis lengte 5,25 m with 7 pannen

Voer hopper           800x520x520 mm, 140 liter & 60° helling

Pan D 340 mm, omtrek 1060 mm, rand hoogte 52 mm

Conus Transparant plastiek met 12 partities

BEKIJK OOK  DE VOERPAN KICK-OFF 330° VIDEO OP WWW.LANDMECO.COM   

Bekijk ook de LANDMECO brochures van bijvoorbeeld:
(LANDMECO behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen)

VLEESKUIKEN VOERPANNEN
KICK-OFF 160°

VIJZELS VERWARMING 
SYSTEEM

DRINKWATER 
SYSTEMEN

OPLIER SYSTEEM


