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“De pluimveevleesproductie zal wereldwijd bijna 
verdubbelen in 2050, waarmee een productie van 200 
miljoen ton vlees bereikt wordt. Deze toename vraagt 

om de hoogst mogelijke efficiëntie in vleeskuiken- 
productie. Het combineren van de meest efficiënte 
groei met een goede gezondheid van een koppel 
vleeskuikens vraagt het maximale van zowel de  

dieren als van de expertise van de vleeskuikenhouder.  
Dit lukt alleen met een optimale start en 

optimale huisvestingscondities.” 

Victor van Wagenberg, Product Manager Broilers

Vencomatic Group zoekt naar alternatieve oplossingen en ontwikkelt duurzame en 
pluimveevriendelijke systemen voor leghennen, ouderdieren en vleeskuikens. Ons 
team bedient hiermee duizenden klanten over de hele wereld. Onze pluimveeprofes-
sionals weten wat nodig is om een succesvol pluimveebedrijf te runnen en we delen 
deze kennis graag om u te helpen een succes te maken van uw bedrijf. 
Maak gebruik van onze ervaring!

Think ahead with 
poultry people

Index
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De optimale start
Het grote belang van de juiste opvangcondities voor eendagskuikens op het vleeskuikenbedrijf is algemeen 

bekend. Om het genetisch potentieel van moderne kuikens volledig te benutten wordt een goede start  
in de toekomst nóg belangrijker. Het leven van een kuiken begint echter op het moment  

dat het kuiken uit het ei komt – dat is vaak dagen voordat de vleeskuikenhouder 
de zorg krijgt over de kuikens. 

On-farm hatching: 
de stap vooruit in 
vleeskuikenhouderij 

In 2004 ontwikkelde Vencomatic de oplossing voor de beste opvang-
condities, door het uitkomen van de kuikens te integreren in het huis-
vestingssysteem. On-farm hatching vervult drie basisbehoeften van 
het kuiken vanaf het uitkomstmoment: voer, water en verse lucht. 

On-farm hatching is standaard geïntegreerd in de Patio, een systeem 
dat in 2006 geïntroduceerd werd. Vencomatic gebruikt deze ervaring 
nu om on-farm hatching mogelijk te maken in traditionele grondstal-
len met X-Treck en met geweldige resultaten. 

De meest opvallende verbeteringen zien we in de gezondheid van 
de vleeskuikens:
•  voer- en watertoegang direct na uitkomst geeft energie voor or-

gaanontwikkeling en de ontwikkeling van belangrijke fysiologische 
systemen zoals het immuunsysteem en de thermoregulatie; 

•  directe voer- en watertoegang geeft een sterke stimulans aan de 
darmontwikkeling en ondersteunt de verteringscapaciteit in de 
groeiperiode;

•  on-farm hatching geeft een sterke vermindering van risico’s op 
kruisbesmetting;

•  een hogere gezondheidsstatus resulteert in ongecompliceerd ma-
nagement van de dieren.

Spreiding in uitkomst

Door een natuurlijke variatie in embryonale ontwikkeling 
is er een spreiding in het uitkomsttijdstip van 24 tot 40 
uur. De eerste kuikens komen normaal gesproken uit na 
19 dagen broeden terwijl de laatste kuikens pas op dag 
21 uit het ei komen. Hierdoor zijn de oudste kuikens on-
geveer 2 dagen oud wanneer deze verzameld worden uit 
de uitkomstkast. Incubatie dagen
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X-Treck 

De X-Treck is een systeem dat on-farm hatching mogelijk maakt 
in traditionele vleeskuikenstallen. X-Treck geeft een optimale 
start wat resulteert in robuuste vleeskuikens en vormt de basis 
voor een verdere rendementsverbetering in de vleeskuikenhou-
derij. 

Broedlades met 18-daagse voorgebroede eieren worden op 
een railsysteem geplaatst dat opgehangen is over de lengte 
van de vleeskuikenstal. Het railsysteem wordt vrij in de lucht 
gepositioneerd. Hierdoor ontstaat een optimale luchtbeweging 
rondom de eieren tijdens uitkomst. De vleeskuikenhouder kan 
de hoogte van het systeem regelen met een liersysteem, waar-
mee hij eenvoudig controle heeft over de luchtbeweging en 
temperatuur rondom het embryo.

Opties
•  Complementair aan de X-Treck bestaat een automatisch 

broedlade transportsysteem. Dit systeem automatiseert het 
proces van broedlade transport van de voorkant naar de ach-
terkant van de stal.

•  Met een elektrisch liersysteem kunt u het proces van de X-Treck 
verder automatiseren. Het vervangt het handmatig lieren en 
verhoogt het arbeidsgemak.

•  Het In-Cradle systeem optimaliseert de zorg voor de pas uit-
gekomen kuikens nog verder. Direct na uitkomst landen de 
kuikens op een kunststof tussenlaag waar ze herstellen van het 
uitkomstproces, vervolgens hebben ze toegang tot het strooi-
sel op de vloer. Het In-Cradle systeem wordt eenvoudig onder 
de X-Treck geplaatst.

liersysteem

opgelierd na uitkomst

railsysteem

meenemer

broedraam
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De beste omstandigheden voor embryo’s en kuikens

•  Een verbeterde luchtkwaliteit door een groter volume lucht per ei ten opzichte 
van een uitkomstkast. 

•  De uitkomst vindt plaats in een rustige omgeving in aanwezigheid van licht en 
strooisel waardoor natuurlijke omstandigheden worden nagebootst.

•  Het railsysteem wordt tussen de drink- en voerlijnen geïnstalleerd waardoor een 
optimale toegang tot voer en water ontstaat voor de pas uitgekomen kuikens.

Bewezen componenten

•  Het unieke ontwerp van de ondersteuning van broedlades in de X-Treck  
zorgt voor maximale veiligheid van de eieren, de pas uitgekomen kuikens 
en de broedlades.

• Standaard componenten voor verschillende typen broedlades.
•  Minder handmatig werk door het geautomatiseerde broedlade transport-

systeem. 

Essentiële besparingen

• Lagere kosten van eendagskuikens.
• Een toename in de uitkomst van bevruchte eieren tot 1,5%.
• Een betere kuikengezondheid resulterend in scherpere voederconversies.
•  Tijdens uitkomst van de eieren wordt gewerkt met een constant klimaat in 
een gesloten stal waardoor verwarmingskosten worden gereduceerd.

On-farm 
hatching
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Patio
Wereldwijd zijn op dit moment ruim 25 miljoen vleeskuikenplaatsen ingericht met Vencomatics Patio.  

On-farm hatching maakt standaard deel uit van Patio, waardoor directe voer- en watertoegang  
voor alle vleeskuikens direct na uitkomst gegarandeerd is. Het systeem biedt een perfecte omgeving  

voor de dieren vanaf uitkomst tot aan het einde van de groeiperiode. Het dagelijks werken  
met de Patio wordt ondersteund door de hoge mate van automatisering. 

De ideale omgeving

Patio biedt de ideale omgeving voor het kuiken gedurende de 
gehele groeiperiode. On-farm hatching geeft kuikens de beste 
start. Lucht wordt geconditioneerd voordat deze in de Patio  
wordt gebracht, resulterend in een optimaal en constant mi-
croklimaat. De constante verse luchttoevoer op dierniveau on-
dersteunt de gezondheid van de vleeskuikens verder. De dieren 
worden gehuisvest op brede Patio banden van hygiënisch en 
duurzaam kunststof. Deze banden zijn eenvoudig te reinigen 
en nemen bovendien snel de omgevingstemperatuur aan. Dit 
resulteert in lagere verwarmingskosten en zorgt voor de juiste 
vloertemperatuur voor de dieren. 

Het Patio ontwerp

De Patio is opgezet in cellen met twee systeemrijen in elke cel. 
De systeemrijen worden van elkaar gescheiden door een mid-
dengang. Elke rij bestaat uit 6 identieke etages boven elkaar, elk 
voorzien van een broedlade railsysteem, voer- en drinklijnen en 
strooisel. 

luchtafvoerzolder luchtinlaat
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luchtafvoer

buitenlucht

middengang buitengang
cel 1 cel 2 cel 3
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Maximaal  
diercomfort

De energiebesparende en dimbare LED verlichting geeft een 
uniforme lichtverdeling op dierniveau. De verlichting is per etage 
regelbaar voor maximaal diercomfort tijdens de groeiperiode en 
tijdens het laden van de dieren. Patio heeft een optimale layout 
waarbij voer- en drinklijnen dicht bij elkaar gepositioneerd zijn, 
met daarnaast het rustgebied voor de dieren. 

broedraam railsysteem LED verlichting

Patio bandstrooisel

toegangsdeur

balanskleppen

Een perfect klimaat

Verse buitenlucht komt binnen via regelbare kleppen op de zol-
der van de Patio. Nadat de lucht op de juiste temperatuur en 
luchtvochtigheid is gebracht, wordt deze naar de buitengangen 
van de Patio gestuurd door middel van drukverschillen. De ge-
avanceerde lucht inlaatkleppen en zelfsturende balanskleppen 
garanderen een optimale en uniforme luchtverdeling op dier-
niveau. 
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Slimme 
automatisering

Voor alle belangrijke procedures kent Patio een effectieve 
geautomatiseerde oplossing:
•  geïntegreerd automatisch broedlade transportsysteem inclu-

sief in- en uitvoerfuncties;
•  semi–automatisch transparante deurtjes maximaliseren de 

toegang tot de dieren op elke etage;
•  beweegbare Patio banden zorgen voor automatische strooi-

selverdeling. Bovendien kunnen de vleeskuikens en de mest 
gelijktijdig afgevoerd worden;

•  maximale hygiëne door de water aflatende technologie in de 
zijwanden en Patio banden;

•  gebruik makend van etages wordt grondgebruik sterk geredu-
ceerd, tot 3 x minder dan in een traditionele grondstal;

•  het geautomatiseerde inspectieplatform maakt de dagelijkse 
controle van de dieren eenvoudig. 



www.vencomaticgroup.com
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Projectmanagement

Vleeskuikenbedrijven bestaan uit één of meerdere vleeskui-
kenstallen, voorzieningen voor klimaatcontrole, verwarming, 
voer- en watertoevoer en faciliteiten voor het centraal laden 
van de vleeskuikens. Vencomatics projectspecialisten onder-
steunen u met advies voor een slimme en efficiënte layout 
van uw vleeskuikenbedrijf. Neemt u gerust contact met ons 
op voor meer informatie. 

Patio stallen

Rusland
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Vencopan Broiler

De Vencopan Broiler is een voersysteem voor effectieve voervoorziening voor 
vleeskuikens. Het lierbare systeem is aanpasbaar aan elke fase van de groei-
periode. Door de pan te verlagen verhoogt men het voerniveau en kunnen 
zelfs de pas uitgekomen kuikens gemakkelijk bij het voer komen. Wanneer het 
voersysteem opgelierd is, wordt het voerniveau geminimaliseerd tot een aan-
pasbaar minimum om voerverspilling te voorkomen. De pannen zijn eenvou-
dig te reinigen met een optioneel dubbel rotatiesysteem. 
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Clima+ ontwerp
Met het Clima+ ontwerp heeft u volledige beheersing over het 
klimaat in de vleeskuikenstal onder alle weersomstandigheden 
en met een optimaal gebruik van energie. De Clima+ 200 warm-
tewisselaar gebruikt warme lucht vanuit de stal om de verse bui-
tenlucht op te warmen. De tegenstroom van de luchtstromen 
zorgt voor een uitzonderlijk rendement tot 80%. Het gebruik van 
de voorverwarmde lucht wordt verder geoptimaliseerd door de 
verdeling met het Louvre systeem. Vanuit de warmtewisselaar 
komt de voorverwarmde lucht via een Louvre box direct in de 
vleeskuikenstal. De warme lucht wordt richting het dak gepro-
jecteerd, waar deze wordt opgevangen in een catchment sheet. 
Vanaf hier zorgen recirculatie ventilatoren voor verdere versprei-
ding van de lucht. Hiermee realiseren we een gelijkmatige tem-
peratuur en uniform klimaat in de gehele stal. 

Dit systeem wordt geregeld door intelligente software; deze 
technologie is ontwikkeld op basis van een grondige kennis 
van klimaatbeheersing in pluimveestallen. Hierdoor halen we 
het uiterste uit de wisselaar en realiseren we substantiële be-
sparingen in verwarmingskosten en reducties in CO₂ emissies. 

Effectieve en kostenverlagende 
klimaatbeheersing

Onze klimaatspecialisten bieden u oplossingen voor een constant en optimaal klimaat in de vleeskuikenstal tijdens  
de gehele groeiperiode van het vleeskuiken. Door gebruik te maken van de warmte uitwisselingssystemen  

van Agro Supply worden de kosten van een effectieve klimaatbeheersing geminimaliseerd. 



Clima+ 200

Nederland
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Naverwarmingsunit

Het Clima+ ontwerp kan gebruikt worden als volledig ver-
warmingssysteem door het uit te breiden met een naverwar-
mingsunit. In combinatie met de recirculatie van lucht, maakt 
deze verwarmingsunit het mogelijk de temperatuur in de 
stal te beheersen onafhankelijk van de weersomstandighe-
den. De verwarming kan geïntegreerd worden in de Clima+ 
en maakt verdere verwarming in de stal overbodig. Hierdoor 
wordt het klimaat in de stal nog verder verbeterd.



Energiebesparing
Het verschil in temperatuur tussen de lucht vanuit de stal en de 
verse buitenlucht bepaalt de warmteterugwinning door de Clima+ 
warmtewisselaar. Een voorbeeld: met een staltemperatuur van 
34°C en een buitenluchttemperatuur van 4°C behaalt de Clima+ 
200 type 2,5 een warmteterugwinning van 225 kW. Hierbij kan een 
reductie in verwarmingskosten tot 70% gerealiseerd worden.

Slim ontwerp

• Een robuust windbreekgaas filtert de buitenlucht.
•  Het gebruik van RVS en polyester optimaliseert de levensduur van 
de wisselaar.

• Eenvoudige toegang van de wisselaar voor grondige reiniging.
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Clima+ 200 type 2.5

Clima+ 200 type 2.0

Clima+ 200 type 1.5

Clima+ 200 type 1.0

Temperatuurverschil binnen-buiten (°C)
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Venco Campus
Home of Poultry Innovation
Wat past beter bij een team van pluimveemensen dan een eivormig gebouw? We zijn ge-
vestigd in een van ‘s werelds meest duurzame gebouwen, de Venco Campus. Dit gebouw 
weerspiegelt onze missie: wij willen de grootste wereldwijde speler zijn op het gebied 
van duurzame, pluimveevriendelijke systemen.

De Venco Campus fungeert als internationaal kennis- en innovatiecentrum voor de 
pluimveesector. Wij geloven sterk in open innovatie door samenwerking. Uw ervaring is 
van grote waarde voor ons en we nodigen u uit voor een gesprek om te onderzoeken wat 
pluimveeinnovatie voor u kan betekenen. 
Samen tillen we de pluimveesector naar het volgende niveau. 



www.vencomaticgroup.com

Venco China (Wuxi) Poultry 
Equipment & Trade Co., Ltd.
Wuxi New District, China
T:  +86 510 85293355
info@vencochina.com

Vencomatic Ibérica S.L.
Reus, Spain
T:  +34 977331908
info@vencomatic.es

Vencogroep Asia Sdn Bhd.
Puchong, Malaysia
T:  +66 86 60 38 100
info@vencoasia.com 

Vencomatic Group France
Saint Gilles, France
T:  +33 223 618764
info@vencomaticgroupfrance.com

Vencomatic do Brasil Ltda.
Socorro, Brazil 
T:  +55 1938553242
info.brasil@vencomaticgroup.com

Vencomatic Group North 
America
Adel, USA
T:  +1 515 987 2100
info@vencomaticgroup.com

Vencomatic Poultry UK Ltd.
Thirsk, United Kingdom
T: +44 1845521360
info@vpauk.com 

Vencomatic

Eersel, The Netherlands 
T:  +31 (0)497 517380
info@vencomatic.com
www.vencomatic.com

Van Gent

Eersel, The Netherlands 
T:  +31 (0)884 971100
info@vangentnl.com
www.vangentnl.com

Agro Supply 

Eersel, The Netherlands 
T:  +31 (0)497 518972 
info@vencomaticgroup.com
www.agrosupply.com

Prinzen 

Aalten, The Netherlands 
T:  +31 (0)543 490060 
info@prinzen.com
www.prinzen.com

Prinzen B.V.

Weverij 18 
7122 MS  Aalten 
The Netherlands

P.O. Box 85 
7120 AB  Aalten 
The Netherlands

Vencomatic Group  B.V.

Venco Campus
Meerheide 200  
5521 DW  Eersel
The Netherlands

P.O. Box 160
5520 AD  Eersel
The Netherlands

T:  +31 (0)497 517380
info@vencomaticgroup.com
www.vencomaticgroup.com

Onze merken:

Onze partners wereldwijd:

Scan the QR code voor contactinformatie van de Vencomatic Group partners over de hele wereld.

Onze dochterondernemingen:


