
Návod  k obsluze pro  odchovnu drůbeže 
řady H  (6 velikostí)

Odchovna drůbeže v šesti modelech, vhodná pro 40 – 100 kuřat, nebo 50 – 120 kuřat 
různého stáří.    Připojení  230 V /  50 Hz,  200 -  220 W.  Velmi kvalitní  odchovna z 
laminovaného materiálu zajišťuje bezpečný a hygienický odchov mláďat. Lze bezpečně 
stohovat až do 5 pater. Krátké nožičky slouží jako zámky a zapadají do výřezů v horních 
rozích  spodní  odchovny.  Box  je  vybaven  kombinovanými  průhlednými  dvířky  z 
polykarbonátu,  které  lze  vyklopit,  nebo  libovolně  odsunout  1/2  dvířek.  Toto  řešení 
umožňuje dokonalé větrání.   Za posuvným dílem je kovová mřížka, rovněž z poloviny 
odsouvatelná  což  umožňuje  obsluhu  -  napájení  a  krmení.  Odchovna  je  vybavena 
pozinkovaným  trusníkem  pod  jemnou  drátěnou  mřížkou  dna,  zabezpečující  snadné 
čištění  a  udržování  dobrých  hygienických  podmínek  odchovu.  Součástí  odchovny  je 
topné těleso umístěné pod stropem v levé části boxu, termostat s ovladačem, teploměr, 
osvětlení s vypínačem, krmítko a napáječka.   Uvedení do provozu je velmi snadné: Po 
zastrčení vidlice 2m dlouhého připojovacího kabelu do zásuvky 230 V stiskem tlačítka 
osvětlení ověříme připojení k síti. Potom knoflíkem na levém boku odchovny otáčíme do 
leva (proti směru hod. ručiček tak dlouho, dokud se nerozsvítí oranžová kontrolka  nad 
vypínačem osvětlení.  Signalizace topení  v činnosti.  Potom je třeba průběžně sledovat 
teploměr a po dosažení  požadované teploty  pootočit  knoflíkem doprava až kontrolka 
zhasne. Po 2 - 3 hodinách je třeba teplotu ve vyhřáté odchovně doladit a můžou se vložit  
první kuřata. Sálavé teplo shora bez ventilátoru je příjemné a kuřata mají možnost se od 
zdroje tepla vzdálit. Napáječku a krmítko je vhodné umístit  po pravé straně boxu kde se 
také nachází mřížka umožňující dobré větrání.

Přehled dodávaných typů odchoven řady H  (rozměry obsaženy v typovém označení)

Typ Rozměr v cm Výkon Cena
H  1005029 Délka 100,     šířka 50,    výška 29 200 W 8.100,00 Kč 320,- €

H  1005034 Délka 100,     šířka 50,    výška 34 200 W 8.200,00 Kč 325,- €

H  1005039 Délka 100,     šířka 50,    výška 39 200 W 8.300,00 Kč 330,- €

H  1206029 Délka 120,     šířka 60,    výška 29 220 W 8.700,00 Kč 345,- €

H  1206034 Délka 120,     šířka 60,    výška 34 220 W 8.800,00 Kč 350,- €

H  1206039 Délka 120,     šířka 60,    výška 39 220 W 8.900,00 Kč 355,- €




