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Think ahead with 
poultry people

Index

De Vencomatic reis begon meer dan 30 jaar geleden toen één man een baan brekende ont-
wikkeling op het gebied van huisvesting van ouderdieren op zijn naam schreef: het eerste 
automatische nestconcept. Een innovatie die nog altijd de Vencomatic Group van nu ken-
merkt. Wij ontwikkelen diervriendelijke pluimvee systemen met behoud van de planeet. 

Wij begrijpen hoe waardevol inzichten over de dieren en de activiteiten in de stal zijn. Het is 
belangrijk gegevens te verzamelen en te analyseren en trends te identifi ceren voor inzichte-
lijke informatie om er zeker van te zijn dat pluimveehouders sneller de juiste beslissingen 
kunnen nemen. Met de nieuwe producten uit de Meggsius family richten wij ons op slimme 
technologie die de pluimveehouder ondersteunen.

Ons team bedient hiermee duizenden klanten over de hele wereld. Onze pluimveeprofessio-
nals weten wat nodig is om een succesvol pluimveebedrijf te runnen. Deze kennis delen we 
graag met onze klanten om van hun bedrijf een succes te maken. Maak gebruik van onze 
ervaring! 

“Voor het behalen van de best mogelijke resultaten bij de 
productie van consumptieeieren is het van het grootste 
belang dat de dieren snel hun weg vinden in een huis-
vestingssysteem. De plaats van het water, het voer en 
de legnesten moet afgestemd zijn op het natuurlijke 
gedrag van het dier. In de opfokfase moeten de dieren 
worden getraind om naar verschillende niveaus te 
springen voor toegang tot water en voer in een vo-
lièresysteem.

Door met de Meggsius family hardware en software 
dichter bij elkaar te brengen, zijn wij in staat om veel 
gedetailleerdere management informatie te meten en 
te verkrijgen, waardoor de boer volledige controle krijgt.”

John Bierens 
Sales Director Europe, Vencomatic Group
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Verbind de “Egg Way”
Wij bevinden ons in de unieke positie dat we oplossingen hebben voor de hele “Egg 
Way”. Zo kunnen wij gegevens koppelen aan elk onderdeel van het proces, die samen 
inzichten verschaff en aan onze klanten en hen in staat stellen sneller beslissingen te 
nemen en natuurlijk, het in één keer goed te doen! Bijvoorbeeld, waarom is de eierpro-
ductie in afdeling X in stal Y 20% lager? Met behulp van gegevens creëren wij inzichten 
en bieden wij management support voor verhoging van het rendement! Maak kennis 
met de Meggius family!

Meggsius family
In de wereld van vandaag zien wij een toenemende afhankelijkheid van gegevens, meer dan alleen maar het 

verstrekken van informatie over de dagelijkse productie, de voer- en waterinname en de klimaatomstandigheden. 
Gegevens zullen de pluimveehouders begeleiden in hun beheer en hen in staat stellen over te schakelen van 
reactief naar proactief en zelfs naar voorspellend. Pluimveehouders zijn voortdurend op zoek naar informatie 

om hun dagelijks beheer te sturen en te verbeteren. Vencomatic Group begrijpt hoe waardevol inzichten 
over de dieren en activiteiten in de stal zijn. Het is belangrijk gegevens te verzamelen en te analyseren 

en trends te identi� ceren voor inzichtelijke informatie om er zeker van te zijn dat onze 
pluim  veehouders sneller de juiste beslissingen kunnen nemen.
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Meggsius Control
De Meggsius Control biedt totale controle over de hele eierstroom. 
In combinatie met de Meggsius Count wordt een constante eier-
stroom naar de pakker gerealiseerd. De pluimveehouder voert de 
capaciteit in en het systeem draait automatisch. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om de eieren op een boerderij te rapen, rij per rij, 
stal per stal of afwisselend ’s ochtends en ’s middags. De volledige 
pluimveestalconfi guratie wordt geprogrammeerd in de Meggsius 
Control met de lengte van de eierbanden en de transportbanden. 
Dit resulteert in een zeer nauwkeurige identifi catie van de plaats 
waar het ei in de stal is gelegd, zodat trends kunnen worden vast-
gesteld of eventuele problemen kunnen worden opgelost.

Meggsius Connect 
Alle Meggsius-producten zijn klaar om aangesloten te worden op 
Meggsius Connect, een platform dat relevante gegevens ophaalt 
uit de Meggsius-apparaten en deze presenteert op een gebruiks-
vriendelijk dashboard. De mogelijkheid om deze gegevens te com-
bin eren met gegevens van andere apparaten in de stal maakt ook 
deel uit van toekomstige ontwikkelingen, waardoor één overzicht 
ontstaat voor de pluimveehouder.

Meggsius Count
Meggsius Count telt automatisch en nauwkeurig (99,7%) eieren met 
behulp van vision-technologie. Deze technologie garandeert ook 
een nauwkeurige telling in donkere en stoffi  ge stallen. Elke eier-
band wordt afzonderlijk geteld in plaats van tellen op een centrale 
transportband. Dit zorgt voor een duidelijk inzicht in de productie 
en maakt een continue eierverzamelingafraap mogelijk. Met de 
aansluiting op de Meggius Control zal een volledig geautomati-
seerde eierafraapverzameling worden bereikt. Elke eierlijn wordt 
afzonderlijk aangestuurd, waardoor het mogelijk is een 100% ge-
lijke eierstroom te bereiken. 
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Vencomatic Nest, 
onze sleutel

tot succes

Topkwaliteit
eieren rapen

Vanaf het eerste moment dat een ei gelegd wordt tot zijn uiteindelijke bestemming, legt een consumptie-ei 
een lange weg af. Bij Vencomatic Group ligt de focus op het perfectioneren van elk detail van deze weg 

om het ei te beschermen tegen breuk of besmetting. De weg begint bij een Vencomatic nest, 
ontworpen met behulp van slimme Vencomatic-innovaties, zoals de Vencomat, 

de beweegbare bodem en de eierband. 

Vencomatic Nest
Betrouwbaarheid is de sleutel tot het succes van het 
Vencomatic Nest. Het Vencomatic Nest biedt de hen een scho-
ne en beschutte plek om haar eieren te leggen, wat resulteert 
in een hoge nest acceptatie. De unieke Vencomat biedt, in 
combinatie met de beweegbare bodem, een soepele over-
gang naar de eierband. Deze onderdelen beschermen de eie-
ren waardoor de perfecte conditie na de leg behouden blijft. 

We bieden twee nesttypes: zijband of middenband. De nesten 
hebben door het modulaire ontwerp, maximale fl exibiliteit en  
optimale pasvorm. De nesten zijn verkrijgbaar in verschillende 
confi guraties zodat ze in elke stal layout passen en geïnte-
greerd kunnen worden in onze volièresystemen.

Plat dak (optioneel)

Vencomat Beweegbare
bodem

Eierband

Vencomat Beweegbare
bodem

Eierband

Eierband: zijband of middenband

Aantal etages: 1 of 2 etages

Type: enkel of dubbel
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Vencoslat, optimale hygiëne
• Open structuur voor verbeterde hygiëne;
• Sterke en duurzame materialen;
• Bestand tegen alle klimaatomstandigheden.

Beweegbare bodem, 
betrouwbaar sluitingssysteem
• Drukt de dieren uit het nest om broedsheid en vervuiling van het nest te 

voorkomen;
• Door de perfecte hoek van de nestbodem rolt het ei soepel op de eier-

band;
• Schudt automatisch vuil en stof van de nestbodem waardoor het nest 

schoon blijft.

Vencomat, voor maximaal comfort 
• Comfortabele nestbodem welke aantrekkelijk is voor de hen;
• Maximale hygiëne door de open structuur en minimaal contact met het ei;
• Soepele overgang naar de eierband om haarscheurtjes te voorkomen.

Eierband voor zorgvuldig transport
• Het unieke ontwerp voorkomt dat het ei verder beweegt;
• Minimaal contact tussen het ei en de band waardoor de kwaliteit gewaar-

borgd wordt;
• Antistatisch materiaal voor optimale hygiëne.

Vencomatic Nest

Verenigd Koninkrijk
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Uitgebreid onderzoek naar het gedrag van leghennen laat 
zien dat dieren het beste presteren in een systeem dat verge-
lijkbaar is met hun natuurlijke omgeving. Deze kennis heeft 
geresulteerd in volièresystemen met een strategische positi-
onering van water, voer, nesten en zitstokken. Aangezien de 
hennen moeiteloos hun weg vinden in de volièresystemen 
van Vencomatic blijven de dieren rustig en zijn er vrijwel geen 
grondeieren, waardoor de allerbeste legprestaties worden be-
reikt. 

Prettige werkomgeving - Onze systemen zijn afgestemd op 
de behoeften van de pluimveehouder. De open constructie 
geeft een goed overzicht en een maximale toegankelijkheid 
tot het systeem voor eenvoudige inspectie en reiniging. Het 
resultaat is een prettige werkomgeving voor iedere pluimvee-
manager.

Duurzaam - De volièresystemen van Vencomatic zijn gemaakt 
van duurzame materialen, zoals roestvrij staal, zink-aluminium-
legeringen en robuuste LED verlichting. Deze materialen en de 
solide constructie zijn bestand tegen de uitdagende omstan-
digheden in een pluimveestal, en staan garant voor:
• eenvoudige reiniging;
• lange levensduur;
• energiezuinigheid.

Klimaat - Dankzij de geïntegreerde mestbanden en beluch-
tingsbuizen is de luchtkwaliteit in de stal uitstekend, waar-
door de mest onmiddellijk droogt. In combinatie met regel-
matige afvoer van mest leidt dit tot:
• een signifi cante verlaging van ammoniakniveaus;
• te allen tijde frisse lucht voor de dieren;
• een gezonde omgeving voor de dieren en de pluimveehouder. 

Natuurlijk gedrag in volièresystemen 

Bolegg Terrace 
Geen enkel ander systeem is zo open als de Bolegg Terrace. 
Door de boomstructuur en de slimme positionering van de zit-
stokken vergemakkelijkt het systeem de verticale beweging van 
de hennen.

Het nest bevindt zich in het hart van de Bolegg Terrace. Elke 
ochtend komen de hennen van de zitstokken af om te drinken, 
te eten en hun eieren te leggen. Door het aantrekkelijke, com-
fortabele en veilige nestgebied worden buiten het nest gelegde 
eieren tot een minimum beperkt.

De Bolegg Terrace maakt brede en obstakelvrije gangen mo-
gelijk, aangezien de dieren in het systeem omhoog en omlaag 
bewegen. Deze gangen en het open systeem hebben de vol-
gende voordelen:
• goed zicht voor eenvoudige inspectie;
• een optimale lichtverdeling, waardoor grondeieren tot een 

minimum worden beperkt;

• een prettige werkomgeving;
• mogelijkheid tot reinigen met een mini-loader.

tot het systeem voor eenvoudige inspectie en reiniging. Het 
resultaat is een prettige werkomgeving voor iedere pluimvee-
manager.

- Dankzij de geïntegreerde mestbanden en beluch-
tingsbuizen is de luchtkwaliteit in de stal uitstekend, waar-
door de mest onmiddellijk droogt. In combinatie met regel-

• een signifi cante verlaging van ammoniakniveaus;
• te allen tijde frisse lucht voor de dieren;
• een gezonde omgeving voor de dieren en de pluimveehouder. 

Drinklijn

ZitstokVencotrough

Gaasvloer
Luchtkoker

Eierbumper

Verse lucht

Gaasafscheiding

 Mestband
LED verlichting

Nest
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Bolegg Gallery 
Het volièresysteem Bolegg Gallery biedt voordelen voor zo-
wel de hen als de pluimveehouder. Het etagesysteem biedt 
een maximaal leefoppervlak met eenvoudig bereikbaar voer, 
water en nesten op elk niveau. Het systeem is ontworpen in 
een boomstructuur wat de beweging van de dieren door het 
systeem stimuleert.

Het slimme ontwerp en constructie van de Bolegg Gallery 
verhogen het werkgemak. Alle 3 de niveaus zijn voorzien van 
eierbanden voor het automatisch verzamelen van de eieren. 
Het ontwerp maakt eenvoudige inspectie mogelijk. De interne 
gang biedt goed overzicht over alle niveaus. In combinatie 
met de makkelijke bediening biedt de Bolegg Gallery: 
• eenvoudig management;
• effi  ciënte eierverzameling;
• voorkomt achterblijven van eieren in het systeem;
• maximale bezetting;
• veilige keus ongeacht het opfoksysteem.

Het houden 
van hennen

is eenvoudiger
dan u denkt

Zitstok

Nest

Drinklijn

 Mestband

LED Gaasafscheiding

Vencotrough

Gaasvloer

RED-L 
RED-L staat voor Rusten, Eten, Drinken en Leggen. In het ont-
werp van dit systeem zijn deze basisbehoeften in een unieke 
portaalstructuur geïntegreerd. Hennen kunnen zich vrij en 
gemakkelijk verplaatsen van het ene niveau naar het andere, 
zoals ze volgens hun natuurlijke instinct in een boom ook zou-
den doen. Het RED-L systeem heeft een groot leefoppervlak 
binnen het systeem en 100% beschikbaarheid van het vloer-
oppervlak. Met zijn vele etages en open structuur biedt RED-L:
• volledige vrijheid voor leghennen;
• water, voer, nesten en zitstokken op meerdere niveaus;
• een maximaal aantal dieren per stal;
• goede toegankelijkheid aan alle kanten en op alle niveaus 

voor de pluimveehouder.

Dankzij de integratie van Vencomatic nesten op verschillende 
etages wordt het aantal buitennesteieren tot een minimum 
beperkt. De mogelijkheid tot het afsluiten van de scharrel-
ruimte bij aankomst van de hennen vergemakkelijkt boven-
dien de training en gewenning aan hun nieuwe omgeving. Dit 
leidt tot nog betere resultaten en een eenvoudig management 
van de dieren.

Drinklijn

Zitstok

Vencotrough

Luchtkoker

Verse lucht

Vencoslat

 Mestband

LED verlichting

Nest

Nest

9Totaaloplossingen voor leghennen



Meggsius Detect
Het systeem detecteert lekkende eieren die vanaf een eierband 
op de invoerband van een Prinzen-pakker rollen. Wanneer een 
nat lekkend ei Meggsius Detect passeert, ontstaat er kort-
sluiting bij de overgang waarna de eierband en de aanvoer-
band van de pakker stoppen. Wanneer een stop plaatsvindt, 
wordt een visueel signaal afgegeven: het groene signaallampje 
naast de detector verandert van kleur. Nadat het lekke ei ver-
wijderd en opgeruimd is, kan het systeem eenvoudigweg op-
nieuw opgestart worden door op de signaalknop te drukken. 
Dit verbetert de hygiëne, met minder schoonmaakwerk, en 
zorgt voor een betere eierkwaliteit.

Eiertransport- 
systemen
Eieren kunnen getransporteerd worden vanuit diverse nestrijen 
of stallen naar een centrale paklocatie.

Vencobelt

De Vencobelt is zo ontworpen, dat de eieren voorzichtig be-
handeld worden..
• Beschikbaar in breedte van 40 en 55 cm;
• Capaciteit tot wel 45.000 eieren per uur;
• Helling mogelijk tot 35 graden;
• Scherpe bochten tot 180 graden mogelijk;
• Slechts één aandrijfketting, waardoor compacte bochten 

mogelijk zijn.

Pegasus

Pegasus is het slimme eiertransportsysteem voor een veilige en 
effi  ciënte eierverzameling. Met de Pegasus behouden wij het 
voordeel van de opvoerbanden, terwijl het ruimtegebruik ver-
mindert
• Beperkte benodigde ruimte, kleine voetafdruk; 
• Hoge capaciteit; 
• Slechts 2 eieroverzettingen; 
• Flexibele oplossing; rijen hoeven niet recht boven elkaar ge-

plaatst te worden.
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Vencoperch Q-Perch

Hercules Cross Conveyor
Met zijn compacte en eenvoudige design is de duurzame Hercules Cross Con-
veyor een betrouwbare en makkelijke manier om mest uit de stal te verwijderen. 
De frameloze mestband kan in nieuwe en be-staande stallen geïnstalleerd wor-
den aangezien er geen mestput nodig is.
• Verhoogt het werkgemak;
• Biedt een hygiënische omgeving;
• Bespaart de kosten van een mestkanaal.

ZitstokkenZitstokken
Vencoperch heeft een paddenstoelvorm, die de dieren veel voordelen biedt 
en zorgt voor een comfortabele rust. Uit studies is gebleken dat de unieke pad-
denstoelvorm van deze zitstok de meest comfortabele vorm voor dieren is. 
De Vencoperch biedt stabiliteit en vergemakkelijkt een veilige landing. Het 
geribbelde bovenvlak biedt extra grip om de beweging door het systeem te 
vergemakkelijken.

Q-Perch heeft dezelfde vorm en voordelen als de Vencoperch met een extra 
mechanische oplossing die bloedluizen bij pluimvee bestrijdt. De Q-Perch is een 
zitstok met twee barrières die bloedluizen doden op hun weg naar de kippen. 
Er staat een laagvermogen spanning op de barrières, waarmee de kippen niet in 
aanraking kunnen komen, maar die dodelijk is voor de bloedluis. 

Retour station 
loskoppelbaar

Vloermontage Band op de vloer

Bandaandrijving

Knik

Bolegg Terrace

Duitsland
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Een goede start is 
de sleutel tot succes 
Een optimale opfok is cruciaal voor legkippen die topprestaties moeten leveren. De opfoksystemen van Vencomatic bereiden dieren 
voor om hun weg te vinden in een systeem met meerdere etages, waardoor de beste resultaten in de productiefase worden behaald. 

Training - Een eendagskuiken moet direct nadat het in de stal 
is gezet voer en water kunnen vinden. De kuikens leren gelei-
delijk naar verschillende niveaus te springen en te rusten op 
zitstokken. Dit zorgt ervoor dat dieren optimaal worden ge-
traind voor hun latere leven in een volièresysteem.

Natuurlijk instinct - Wanneer dieren hun natuurlijk instinct 
volgen, vinden ze gemakkelijk hun weg in het systeem. Net als 
bij de volièressystemen van Vencomatic is het ontwerp van de 
opfoksystemen volledig gebaseerd op diergedrag.

Unistart is een betaalbaar en gebruiksvriendelijk opfoksysteem 
welke in rijen wordt opgebouwd. Hiermee heeft de pluimvee-
manager de volledige controle over zijn dieren. Dankzij de 
compacte afmetingen past dit systeem in elke stal en kan een 
groot aantal dieren per vierkante meter vloeroppervlak worden 
gehouden.

Eendagskuikens worden gelijkmatig verdeeld over de comparti-
menten. Na 4 weken begint de training als ze worden vrijgelaten 
en door elkaar beginnen te lopen door de stal. Met de buiten-
plateaus worden ze getraind om naar alle niveaus te bewegen.

Alle beweegbare onderdelen worden centraal aangestuurd via 
een motor of handlier aan de voorkant van de rij. De afzonder-
lijke deuren kunnen ook gedeeltelijk worden neergeklapt of 
met de hand worden geopend. De combinatie met de open 
constructie biedt de volgende voordelen:
• uitstekend zicht;
• eenvoudig inspecteren, vaccineren en vangen;
• grondige reiniging.

Alle drie de niveaus zijn voorzien van mestbanden. Er kunnen 
desgewenst beluchtingsbuizen worden toegevoegd aan deze 
banden om het klimaat in de stal te verbeteren.

Zitstok

Vencotrough

Gaasvloer

Luchtkoker

Vouwbare deur

Beweegbaar platform

Oplierbare drinklijn

Verse lucht

 Mestband

Unistart
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Jump Start
Met de Jump Start maakt u ware atleten van uw dieren. Een-
dagskuikens worden op een roostervloer geplaatst waar zij 
rechtstreeks toegang hebben tot voer en water. Naarmate de 
dieren groeien, neemt de afstand tussen de voer- en drink-
niveaus geleidelijk toe, zodat de dieren leren om naar ver-
schillende niveaus en zitstokken te springen. Hennen die in 
de Jump Start zijn opgefokt, hebben een uitstekende training 
gehad en zullen hun weg snel vinden in een volièresysteem.

Het unieke portaalsysteem bevat oplierbare voer- en drink-
lijnen en scharnierende plateaus. Dit maakt de Jump Start tot 
een zeer fl exibel systeem met sterke eigenschappen:
• goed visueel overzicht;
• eenvoudig te bedienen;
• robuuste constructie;
• snel en gemakkelijk te reinigen;
• perfect getrainde dieren.

Bolegg Starter
Met de Bolegg Starter heeft u een hoogwaardige trainingsfaci-
liteit met een optimaal gebruiksgemak. In dit rijensysteem met 
interne plateaus begint vanaf dag 1 de training van kuikens in 
het systeem. Dankzij de oplierbare geïntegreerde plateaus kan 
de afstand tussen het water- en voerniveau geleidelijk worden 
vergroot als de dieren opgroeien. Dit stimuleert de dieren om 
naar verschillende niveaus in het systeem te springen.

Na 6 of 7 weken gaan de deuren open en kunnen de dieren 
zich vrij bewegen in de stal. Terwijl de dieren ‘s nachts rusten op 
de geïntegreerde zitstokken, kan de pluimveehouder de dieren 
in het systeem gemakkelijk opsluiten voor vaccinatie of om ze 
te vangen.

Alle niveaus zijn uitgerust met mestbanden en beluchtingsbui-
zen. Dit zorgt voor droge mest, frisse lucht op dierniveau en 
een goed algeheel klimaat in de stal. Opfokken in de Bolegg 
Starter resulteert in een uniforme en gezonde groep dieren, die 
klaar is voor het leven in een volièresysteem.

Oplierbare drinklijn Oplierbare Vencotrough

Scharnierbare tafel

Vencoslat
Kantelbaar platform

Zitstok

Vencotrough

Gaasvloer

Gaasafscheiding

Beweegbaar platform

Oplierbare drinklijn

Verse lucht

 Mestband
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Luchtkwaliteit is belangrijk
voor de gezondheid van uw hennen

Wij zijn van mening dat de gezondheid en daarmee de de prestaties van hennen in de eerste plaats afhankelijk 
is van de kwaliteit van de leefomgeving. Een gezond leefklimaat wordt gecreëerd door de luchtstroom 

in de stal te regelen, te zorgen voor verse lucht op dierniveau en het verwijderen van 
verontreinigingen zoals vocht, ammoniak en kooldioxide. Dat is ook een van de 

specialisaties van de Vencomatic Group.

ECO Unit 
De ECO Unit zorgt voor een optimale regeling van het klimaat in 
pluimveestallen in alle weersomstandigheden met een minimaal 
energieverbruik en een superieure luchtkwaliteit. In koude om-
standigheden is de ECO Unit een warmtewisselaar die warme lucht 
van binnen de stal gebruikt om verse buitenlucht op te warmen. In 
warme omstandigheden kan water in de unit op de uitgaande lucht 
worden gesproeid, wat verdampingskoeling van de uitgaande lucht 
veroorzaakt. Hierdoor koelt de binnenkomende lucht ook aanzienlijk 
af zonder dat de absolute vochtigheid toeneemt. Tegelijkertijd ver-
mindert de ECO Unit de uitstoot van ammoniak en wordt de uitstoot 
van fi jnstof met 80% verminderd.

Met de ECO Unit kunt u de minimale ventilatie in uw stal volledig 
regelen. Via beluchtingsbuizen brengt de ECO Unit verse voorver-
warmde lucht op dierniveau. De voorverwarmde lucht wordt recht-
streeks onder het dier en op de mestband verspreid. Dit leidt tot: 
• Optimale omgeving voor dier en mens; 
• Betere prestaties van de dieren; 
• Meer eieren per hen.
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ECO Zero

Nederland

ReinigingReiniging
Een goede reiniging van warmtewisselaars blijft een uitdaging. 
Om het handmatig reinigen te vergemakkelijken, kunnen alle 
zijpanelen van de ECO Unit zeer gemakkelijk worden verwijderd 
en kan het volledige ‘hart van de unit’ van alle kanten worden 
benaderd. 

Als optie is er ook een automatisch reinigingssysteem dat kan 
worden gebruikt terwijl de ECO Unit in bedrijf is, zonder dat het 
ventilatieproces onderbroken wordt. De ECO Unit behoudt zijn 
maximale thermische effi  ciëntie zonder dat vuil de luchtstroom 
en de warmteoverdracht blokkeert.

ECO Zero
Met het ECO Zero-systeem wordt maximale ventilatie gerealiseerd door ECO Units. Het systeem garandeert een volledige be-
heersing van het klimaat onder alle weersomstandigheden buiten de stal. Het koelt door middel van indirecte adiabatische 
koeling, die werkt met twee luchtstromen: de bevochtigde uitgaande lucht en de inkomende lucht die moet worden gekoeld. 
De uitgaande lucht wordt bevochtigd en door de warmtewisselaar geleid, waar deze zijn koude afgeeft aan de warmtewisselaar 
en vervolgens naar buiten wordt afgevoerd. In de unit kan de binnenkomende (buiten)lucht kou opnemen zonder vochtig te 
worden en vervolgens koelt deze lucht de stal.

ECO Zero is een zeer energiezuinig systeem voor verwarming, koeling en ventilatie. Het optimale klimaat resulteert in een sterk 
verbeterde productiviteit van de leghennen (lagere uitval, extra eieren, lagere voederconversie) en een snelle terugverdientijd.

15Totaaloplossingen voor leghennen
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Snelle en eenvoudige
verzameling van 

consumptie-eieren

Effi  ciënte en voorzichtige 
behandeling van consumptie-eieren

Prinzen houdt zich al meer dan 30 jaar uitsluitend bezig met het voorzichtig verzamelen van eieren. Prinzen is de 
grondlegger van machines voor het vullen van broedladen. Deze machines staan bekend om de zeer zorgvuldige 

behandeling van eieren en onovertro� en manier waarop de eieren met de punt naar beneden in de laden 
worden gezet. Voor de consumptie-eiermarkt ontwierpen we een speciale serie machines met de sleutelwoorden 

eenvoud, compact en veiligheid in het achterhoofd. Deze machines combineren een zorgvuldige behandeling 
met snelheid, waardoor het verzamelen van consumptie-eieren snel en eenvoudig verloopt 

op elke boerderij, hoe groot of klein ook.

Onze inpaklijn voor 
consumptie-eieren
We gebruikten onze ervaring in machines voor broedeieren voor 
de ontwikkeling van een zeer geavanceerde lijn voor het inpakken 
van consumptie-eieren in kunststof en kartonnen trays (30-er 
trays). Ons aanbod varieert van kleine, eenvoudig te bedienen 
pakkers tot volledig geautomatiseerde verpakkingslijnen. Bij de 
eierverpakkingsmachines van Prinzen wordt de kwaliteit van de 
eieren gedurende het gehele proces gegarandeerd. De diverse 
compacte uitvoeringen passen in elk eierlokaal en bieden een 
goed overzicht tijdens het proces.

Alle machines zijn gemaakt van roestvrij staal en in combinatie 
met de uitstekende toegankelijkheid verloopt het schoonmaken 
snel en eenvoudig. Wij bieden eierpakkers met verschillende capa-
citeiten. Bovendien kunnen al onze eierpakkers worden uitgebreid 
met functies als eieraanvoerbanden, eicodeersystemen, stapelaars 
en de Pallet Loader. 

E� ectieve capaciteit 

Prinzen 50  18.000 eieren/uur

Prinzen 70  25.200 eieren/uur

Prinzen 100  36.000 eieren/uur

Speedpack 40.000 eieren/uur

16 Totaaloplossingen voor leghennen



Traystapelaar
Voor een verdere automatisering van het eierverpakkingsproces kunnen 
trays worden gestapeld met onze semi- en volautomatische stapelaars.

PS4 Tray stacker 
• Volautomatisch;
• Capaciteit van 40.000 eieren per uur.;
• Uniforme stapels van 6 trays;
• Past in elke stal.

Ergostack
• Semi-automatische stapelaar; 
• Uniforme stapels van zes trays; 
• Optie: stapeluitvoereenheid; 
• Volledig geïntegreerd in de Prinzen 50- en Prinzen 70-pakkers. 

Eicodeersysteem
Voor al onze pakkers zijn eicodeersystemen verkrijgbaar. We bieden twee 
hoogwaardige methoden voor het coderen van eieren:

Ovoprint 
• Inkjettechnologie;
• De printkop past zich aan elke afzonderlijke eihoogte aan;
• Max. hoogte bedrukking 4,2 mm / lengte 25 mm;
• Per cartridge kunnen meer dan 200.000 eieren worden gecodeerd, 

afhankelijk van de lengte van de tekst.

Ovostamp
• Voorzichtig stempelen door de fl exibele rubberen kop;
• Op de kop (Ø 17 mm ) passen maximaal 3 regels met 17 tekens;
• Meer dan 250.000 eieren per stempel.

Bolegg Terrace

Frankrijk

17Totaaloplossingen voor leghennen
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Speedpack 110
De Speedpack 110 plaatst eieren snel en uiterst nauwkeurig op 
30-er trays. Zoals te verwachten van de naam is deze pakker zeer 
snel. Het verwerkt maar liefst 40.000 eieren per uur. Een groot 
voordeel van deze machine is het compacte design, waardoor 
het gehele proces gemakkelijk te overzien is. Hierdoor kunt u 
gemakkelijk de kwaliteit van de eieren checken.

De Speedpack 110 heeft de hoogste capaciteit per vierkante 
meter grondoppervlakte in de gehele markt. Prinzen machines 
worden met materialen van hoge kwaliteit gemaakt, wat garant 
staat voor een lange levensduur. Daarnaast is de Speedpack 
110 een goede investering dankzij lage operationele- en onder-
houdskosten. 

Meggsius Select
De Meggsius Select is een systeem voor de automatische 
selectie van eieren van tweede kwaliteit door middel van 
machine vision en sorteertechniek. De eieren kunnen op basis 
van externe kenmerken naar vier bestemmingen/uitgangen 
worden gesorteerd. Elk individueel ei zal worden geïnspec-
teerd op externe indicatoren, zoals kwaliteit en afmetingen. Het 
systeem zorgt voor een objectieve en betrouwbare kwaliteits-
beoordeling, wat de dagelijkse werklast aanzienlijk vermindert. 
Naast het monitoren van het proces zorgt de operator alleen 
voor de aanvoer van verpakkingsmateriaal en het verwijderen 
van volle verpakkingen, zoals pallets en trays met afgekeurde 
eieren. Gegevens over de eierkwaliteit en de afwijzingscatego-
rie (per kippenstal en/of dagtotalen) zijn transparant en toe-
gankelijk voor verdere analyse. 

Totaaloplossingen voor leghennen
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Speedpack 220
Met de Speedpack 220 voldoet Prinzen aan de vraag voor 
hogere capaciteiten. Het heeft een capaciteit van 80.000 ei-
eren per uur. De machine is beschikbaar in verschillende uit-
voeringen waardoor deze past in elk eier lokaal. Daarnaast is 
een automatische aanvoer van 30-er trays naar de inpakkers 
beschikbaar voor beide ontnesters. De hoge mate van auto-
matisering en betrouwbaarheid vormen de basis voor een 
perfect inpakproces.

• Compact en modulair design van individuele onderdelen;
• Beste verhouding beschikbaar in de markt: capaciteit 

versus vierkante meter grondoppervlakte;
• maximale verwerkingscapaciteit gegarandeerd.

E� ectieve capaciteit Vermogen Grondoppervlakte machine

Speedpack 110 40.000 eieren/uur 1,6 kVA L x W = 6.715 x 1.705 mm

Speedpack 220 80.000 eieren/uur 3,2 KVA L x W = 7.435 x 2.950 mm

19Totaaloplossingen voor Leghennen 19Totaaloplossingen voor leghennen
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Palletiser 110 
De Palletiser 110 vermindert het vermoeiende werk van het 
hanteren van stapels trays aanzienlijk en verbetert uw dage-
lijkse eierverzamelwerk op aangename wijze. De capaciteit en 
functionaliteit van de automatische palletiseerder sluiten per-
fect aan bij de verpakkingscapaciteit van de Prinzen-pakkers, 
beginnend bij 25.200 (Prinzen 70) tot wel 39.600 (Speedpack 

110). Het systeem kan 40.000 eieren per uur op pallets verwer-
ken door in elke beweging 4 stapels trays op te tillen. De pal-
letiseerder werkt onafhankelijk en kan worden aangesloten op 
elk geschikt type pakker. Het frame-ontwerp is compact en 
past bij verschillende indelingen van de eierruimte en neemt 
zeer weinig vloerruimte in beslag.

Pallet Loader
De Pallet Loader voltooit het eiverzamelproces en brengt auto-
matisering nog een stap verder. De Pallet Loader sluit volledig 
aan op de capaciteit van de Prinzen pakkers. De Pallet Loader is 
een portaalrobot en zorgt voor een veilige en hoge precisie ei-
erbehandeling.

• Verminder zware en herhalende handarbeid;
• Modulair & compact ontwerp: past in elk eierlokaal.

Door de combinatie van Speedpack, PS4 Tray Stacker en Pallet 
Loader, creëert Prinzen een complete verpakkingslijn met een 
ongeëvenaarde snelheid van 4 pallets per uur.
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Ovograder
De Ovograder is een elektronische eisorteermachine voor het voor-
sorteren van consumptie-eieren. Voorsorteren in specifi eke gewichts-
klassen verhoogt de uniformiteit en daardoor de waarde per ei. De ca-
paciteit van 30.000 eieren per uur zorgt er voor dat de machine perfect 
samenwerkt met pakkers met een hoge capaciteit. De Ovograder kan 
aan één of meerdere Prinzen 100 of Speedpacks gekoppeld worden. 
Op deze manier worden vooraf ingestelde gewichtsklassen automa-
tisch op 30’er trays ingepakt. 

E� ectieve capaciteit 30.000 eieren / uur

Vermogen 0,5 kVA

Luchtverbruik 100 N ltr / min. / 8 bar

Verhoog 
de waarde

per ei
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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 om te komen kijken en te onderzoeken 
wat pluimvee-innovatie voor u kan betekenen. Samen tillen we de pluimveesector naar 
het volgende niveau.
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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:


