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Reproducători
Pentru atingerea performanțelor optime în fermele de reproducție, fermierul trebuie să țină 
cont de instinctele păsărilor, să le confere un spațiu atrăgător, plăcut și sigur pentru ouat, un 
microclimat si iluminat adecvat, spații de furajare și adăpare corespunzătoare. 
Ulterior ouatului, calitatea oului trebuie conservată până la incubare. Igiena și integritatea 
oului depind de locul in care este depus, modul de transport și manipulare. Fiecare etapă din 
acest lung șir de procese, poate contribui decisiv la îmbunătățirea sau alterarea performanței 
lotului de reproducători.

Vencomat 
Covoraș  din cauciuc natural disponibil în 
toate cuibarele Vencomatic

Cuibar automat  
Vencomatic
Grando Nest

Sistem aviar 
Vencomatic

Veranda Breeder

Linie de furajare masculi inovatoare - 
VDL Matrix

Linie de furajare femele VDLSisteme complete de ventilație, încălzire, racire, 
control si iluminat

Sistem de transport ouă Ovologic la 
statiile de incubație/camera de sortat: 
- cofraje de plastic (culori variate)
- separatoare
- paleti

sau

Conveior Vencobelt de transport oua la statiile de 
incubatie/camera de sortat. Elementele de transport 
sunt special dezoltate pentru transportul oualor de 
incubație. Vencobelt permite unghiri de inclinare de 
până la 28o

Mașinile de manipulat ouă de incubație Prinzen 
automatizează întregul proces de:
- decofrare (cofraje de hartie sau plastic)
- sortare ouă
- ștampilare
- întoarcere cu vârful ascuțit în jos (precizie 99,7%)
- asezare ouă pe sitele de incubație
- încărcare a cărucioarelor de incubație sau 
reambalare pe cofraje de hartie/plastic.

Construcțiea modulară facilitează adaptarea sistemului la spatiile 
existente.

Încărcător cărucioare de incubație

Capacități cuprinse între 
12.000 - 30.000 ouă/oră

Fermă Reproducători
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În producția de ouă de consum este esențial ca păsările să își găsească calea prin sistemele aviare 
multietajate. Sistemele aviare Vencomatic urmăresc comportamentul natural al păsărilor, încă 
din fermele de tineret. Păsările trebuie antrenate să sară pentru a putea accesa diferitele 
niveluri în căutarea furajului și al apei. O pregătire bazată pe instinctele păsărilor va genera 
loturi de găini calme, performanțe optime în perioada de producție și procente minime de ouă 
pe așternut. De asemenea, livrarea spre consum a unui ou de primă calitate depinde în mare 
măsură și de igiena cuibarului în care este depus, de modul în care este colectat și ambalat. 

Găini ouătoare

Sistem aviar tineret - Vencomatic Jump Start

Fermă Tineret

Sistem aviar tineret - Vencomatic Bolegg Starter

Sisteme complete de 
ventilație, răcire, 
iluminat și control

Fermă Adulte

Transport ouă prin intermediul conveiorului Vencobelt la camerele de sortare

Mașinile de amblat Prinzen sunt modulare și 
se pot adapta nevoilor din fermele de găini 
oătoare sau stații de sortare.

Acestea pot realiza procesele de:
- decofrare (cofraje de hartie sau plastic)
- sortare ouă
- întoarcere cu vârful ascuțit în jos 
- ștampilare
- asezare ouă pe cofraje de plastic sau hârtie
- paletizare

Capacități cuprinse între 12.000 și 80.000 
ouă/oră. Configurații cu capacități mai mari 
se pot realiza la cerere.

Sistem de transport ouă Ovologic

Ambalare ouă pe cofraje de plastic Ovologic sau cofraje 
de hârtie cu ajutorul mașinilor Prinzen.

PSCP 30 - 18.000 ouă/oră

Smartpack - 30.000 ouă/oră
Smartpack Twin - 60.000 ouă/oră

Timeline 
Sistem complet de ambalat ouă de consum.

Sistem aviar adulte - 
Vencomatic Bolegg Terrace

Sistem aviar adulte - 
Vencomatic Bolegg Gallery
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Pui de carne

Fermă pui de carne

Patio - sistem multietajat de creștere pui de carne, complet automatizat, cu sistem de 
ecloziune integrat. 

Clima+ 200 - recuperator de căldură pentru halele de broileri. Eficiență de transfer a căldurii de până la 80%. 

Vencomatic X-treck 
Sistem ecloziune în hala de pui de carne.

Linii complete de 
furajare si adăpare.

Hrănitorul VDL Valenta

Sisteme complete de ventilație, răcire, încălzire, control și iluminat.

Buncăre și sisteme 
de control al furajului 

VDL

CMC Ind. Motostivuitor Agile - special conceput pentru industria avicolă.

CMC Industries APOLLO GENERATION 2
Sistem automat de prindere și încărcare  
pui în containere de transport.

APOLLO GENERATION 2
- elimină leziunile generate de manipularea 
manuală
- scade nivelul de stres perceput de păsări
- biosecutitate ridicată
- igienizare ușoară
- capacitate de prindere 8.000 - 12.000 capete/h 
(16 - 26 tone/h)
- disponibilitate 24/7
- reduce forța de muncă necesară (doar 3-4 
operatori)
- mentenanță minimă

Creșterea puilor de carne constituie o activitate ce presupune o eficiență maximă în contextul 
evoluției sale la nivel global. Pentru atingerea sporurilor de creștere optime, fără afectarea 
stării de sănătate a loturilor, este nevoie de un mediu ce permite exprimarea potențialului 
genetic și de expertiza fermierului. 
Calitatea și caracteristicile echipamentelor sunt factori importanți ce contribuie la eficientizare 
mai departe a procesului de creștere a broilerilor.
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