
Valmiit tuotantokonseptit  
siipikarjan kasvatukseen ja munatuotantoon

Kanalat
Virikehäkkikanalat
Virikehäkeissä munien likaisuus- ja särömunaprosentti on matala ja ka-
nojen munintaprosentti korkea. Viimeisimpien säädösten mukaiset orret, 
pesä ja kuopsutustila tyydyttävät kanojen luonnollisia käyttäytymistarpei-
ta. Pimeät pesät takaavat munien puhtauden yhdessä muovitetun pohja-
verkon kanssa. Tukeva rehukouru toimii apuna linnuille ylempiin kerrok-
siin kiivetessä. Lisävarusteilla saavutetaan lisää joustavia ratkaisumalleja 
erikoistarpeisiin.

Lattiakanalat
Lattiakanaloissa kanat liikkuvat vapaasti ja nämä kanalat tuottavat vapaan 
kanan munia ja haluttaessa luomumunia tai Free Range -kananmunia. Lat-
tiakanalassa yhdellä neliömetrillä on yhdeksän kanaa. Lattiakanaloiden or-
ret ja pehku antavat lisävirikkeitä kanoille. Juoma- ja ruokkijalinjat kiin-
nitetään kattoon ja niiden korkeutta säädetään helposti sähkökäyttöisellä 
vinssillä. Lattian peittäminen muoviritilöillä lisää kanalan puhtautta. Suo-
jaisat pimennetyt automaattipesät antavat kanoille munintarauhan, joka 
tietää matalaa särömunaprosenttia ja paljon puhtaita munia.

Kerrosritiläkanalat
Erillisillä ritilätasoilla lattiakanalan tehollista lattiapinta-alaa ja kana-
määrää voidaan lisätä. Kerrosritiläkanalat mahdollistavat vapaan kanan 
munien, luomumunien ja Free Range -kananmunien tuotannon. Ker-
rosten ulkonevat hyppytasot helpottavat kanojen liikkumista eri taso-
jen välillä ja orret tyydyttävät kanojen luontaista käyttäytymistarvetta. 
Juoma- ja ruokintalaitteet on integroitu kerroksiin valmiiksi. Pimennetyt 
automaattipesät tarjoavat kanoille munintarauhan, jonka tuloksena saa-
daan puhtaita munia.

Luomukanalat
Lattiakanalasta saadaan luomukanala, kun sen kanamäärää lasketaan ta-
voitteena hyvinvoivat kanat ja korkea munintaprosentti. Luomukasvatuk-
sessa kanoja on kuusi kanaa neliömetrillä ja kanat saavat ulkoilla päivit-
täin. Luomukanaloissa kanat syövät luonnonmukaisesti kasvatettua rehua.  

Free Range -kanalat
Lattiakanalasta tehdään Free Range -kanala, päästämällä kanat ulkoile-
maan päivittäin. Free Range -kasvatus tukee kanojen luontaisia käyttäy-
tymistarpeita tarjoten niille virikkeitä päivittäin. Free Range -tuotanto 
vähentää kanojen mahdollista stressiä, tuloksena hyvinvoivat kanat ja 
hyvälaatuiset puhtaat munat.

Tuotantolaitteidemme lähtökohtana ovat hyvinvoivat ja ter-
veet eläimet sekä puhtaat, hygieeniset ja helposti huollet-
tavat tilat. Tinkimätön suomalainen ammattitaito tuotan-
nossamme takaa tuotteiden kestävyyden ja korkean laadun. 
Eläinten hyvinvointi ja alhainen kuolleisuus sekä korkealaa-
tuiset ja puhtaat munat tarkoittavat siipikarjayrittäjille kor-
keampaa tuottoprosenttia.

Tarjoamme siipikarjatuotantoon valmiita tuontantokon-
septeja, joihin on koottu täydellisesti yhteensopivat tuo-
tantolaitteet valmiiksi kokonaisuuksiksi. Tuotantokoko-
naisuudet on suunniteltu mm. broilerien, broileriemojen ja 
kalkkunoiden kasvatukseen sekä munatuotantoon.

Täydellisiin tuotantokokonaisuuksiin kuuluu kasvatukseen 
ja tuotantoon tarvittavat laitteistot, kuten ruokinta- ja juo-
malaitteet, olosuhdetietokoneet, sähkökeskukset, valaistus- 
ja kuljetinratkaisut, automaattisen lannanpoiston ratkaisut 
sekä munaelevaattorit, munahissit ja munanpakkauskoneet.

Meillä on vuosikymmenten vankka kokemus siipikarja-
tuotantolaitteiden toimituksesta. Näin osaamme auttaa 
sovittamaan  tuotantokokonaisuudet tarvittaessa haasta-
viinkin tiloihin ja moniin erikoistarpeisiin.

www.triotec.fi

“Onnellinen kana munii  
 parhaat munat”
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Finnish workmanship & steely quality since 1994

Munatuotannon valmiit kokonaisratkaisut
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Kanalan olosuhteet
Ilmastointi
Kanalaan saadaan raikasta ilmaa korvausilmaluukkujen kautta. Luu-
kut asennetaan sisäseinään, välikattoon tai valetaan suoraan betonie-
lementtiin. Pienellä luukun avauksella ilma tuulettuu vedotta ja suu-
rempi avaus tuo tehokkaamman jäähdytysvaikutuksen. Ilma poistuu 
kanalasta yleisimmin katolle vievien poistohormien kautta. Ilman 
vaihtumista voidaan ohjata ja jäähtymistä tehostaa päätyseinään 
kiinnitettävillä jättipuhaltimilla. Erityisolosuhteisiin suunnitellut jät-
tipuhaltimet ovat hijaisia ja tehokkaita.

Lämmitys
Rakennuksen hyvä eristys auttaa kanalan lämpimänä pysymisessä. 
Kylmällä säällä kanalaa tulee lämmittää tasaisen tuotannon takaa-
miseksi. Kanala lämpenee seinälle helposti ja nopeasti asennettavilla 
alumiinisilla lämpöelementeillä. 

Lämmityskustannuksia voidaan alentaa kanalassa syntyvän lämmön 
talteenotolla. Kanalan ilma kierrätetään erityisen lämmöntalteenot-
tolaitteiston kautta, joka puhdistaa ja puhaltaa ilman takaisin kan-
alaan yhdessä puhtaan korvausilman kanssa.

Valaistus
Kanalaan on saatavana valaisinvaihtoehtoja yleisvalaistukseen ja 
kohdevalaistukseen. Valaisimien energiansäästö on maksimoitu ja ne 
ovat sähköisesti himmennettäviä 0–100 %:in saakka. Valaisimet voi-
daan asentaa tukevasti kiinni niin kattoon, seinään, kiskoon kuin vai-
jeriinkin. Valaisimet ovat vesitiiviitä sekä helppoja ja nopeita huoltaa. 

Tuotannonohjaustietokoneet
Olosuhdetietokoneella säädetään ja ohjataan kanalan ilmankosteus-, 
ilmastointi-, lämpö- ja valaistusolosuhteita. Koko kasvuajalle laadi-
tuilla tarkoilla ja monipuolisilla asetuksilla luodaan optimaaliset olo-
suhteet lintujen kasvulle ja varmistetaan kanalan korkea tuottavuus.

Tuotannonohjaustietokoneen etävalvontaohjelmistolla voidaan seu-
rata ja muuttaa asetuksia, olosuhteita ja ruokintaa käymättä kanalas-
sa. Samat asetukset voidaan helposti kopioida eri tuotantolaitosten 
välillä. Tuotantoa ja olosuhteita voi seurata tietokoneen, tabletin tai 
älypuhelimen välityksellä. Hälytykset tulevat selkeinä em. laitteisiin, 
jolloin hälytysten vaatimiin toimenpiteisiin on helppo reagoida.

Munankeruu
Pesät
Kanat saavat munintarauhan pimennysverhoilla suojatuissa pesissä. 
Rei’itetty muovimatto pitää pesät puhtaana. Pesät ovat kestävää ma-
teriaalia ja ne on helppo siivota.

Munahissit
Munahisseillä munat kerätään virikehäkeistä kerroskohtaisesti ja 
siksi erityisen hellävaraisesti. Näin minimoidaan särömunaprosentti. 
Munankeruun nopeus on säädettävissä portaattomasti.

Munaelevaattorit
Munaelevaattori sopii suuriin kanaloihin ja nopeaan munankeruu-
seen. Munaelevaattorilla on suuri kapasiteetti, koska kaikki rivit ja 
kaikki kerrokset voidaan kerätä samanaikaisesti. Munankeruunopeus 
on säädettävissä portaattomasti.

Munakuljettimet
Kuljetin siirtää munat hellävaraisesti munahisseistä tai munaelevaat-
toreista keräyspöydälle tai automaattiselle pakkaajalle. Saatavana on 
lukuisia eri tehoisia ja mitoitettuja kuljettimia palvelemaan joustavas-
ti erilaisia tarpeita.

Munien pakkauskoneet 
Pakkauskoneet siirtävät munat hienovaraisesti kennoihin, välttäen 
säröjä ja munien rikkoutumista. Pakkauskone voidaan asentaa no-
peasti kuljetinjärjestelmään. Pakkauskone on helposti avattavissa pe-
sua ja huoltoa varten.

Munakennojen pinoajat
Munakennojen pinoaminen täysin suoriksi kennopinoiksi käy auto-
maattisesti kennopinoajalla. Pinoajan avulla yksi henkilö voi hoitaa 
joutuisasti koko pakkaamisen. Suurissa kanaloissa on mahdollista 
liittää pinoajan jatkeeksi robotti- tai lavausjärjestelmä, joka siirtää 
valmiit kennopinot lavalle asti. 
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TRIOTEC MUNATUOTANNON KOKOONPANO

“Enemmän kuin osiensa summa -
 täydellinen kokonaisuus”

Ravinto
Rehusiilo
Rehusiilot sijoitetaan kanalan viereen. CE-merkityt, lujalaatuiset ja valmiiksi 
hitsatut terässiilot säilövät kananpojille tarkoitetun rehun varmasti ja vesi-
tiiviisti. Homehtumisen vaaraa ei ole. Kondenssiveden muodostuminen on 
minimoitu. Vaalea väri vähentää siilojen kuumentumista auringonpaistees-
sa. Jyrkkä pohjakartio takaa aineksen hyvän liikkuvuuden.

Siilovaaka
Vaakajärjestelmällä seurataan siilojen sisällön määrää. Järjestelmään kuu-
luu asennuspaketti siilon jalkoihin ja reaaliaikainen digitaalinäyttö kanalan 
valvontahuoneeseen. Lisävarusteena mittaustiedon etäluvun mahdollisuus.

Spiraalikuljetin
Rehunsiirto siilosta kanalaan käy helposti äänettömillä, tehokkailla ja kestä-
villä spiraalikuljettimilla. Kuljettimen maksimipituus yhdellä moottorilla on 
jopa 75 metriä. Siirtoteho 1000–4000 kg/h.

Rehuvaaka
Rehuvaaka punnitsee rehujen oikean määrän jokaista ruokintaa varten. 
Tarkka elektroninen vaaka tekee annostelusta helppoa. Tuotannonohjaustie-
tokoneen liitettynä, rehun kulutusta voidaan seurata ja rehujen sekoitussuh-
detta ohjata automaattisesti.

Ruokintajärjestelmät
Virikehäkeissä ja kerrosritiläkanaloissa ruokintajärjestelmät ovat valmiiksi 
integroituina ritilöihin. Yksinkertaiset ja vankkarakenteiset ruokintajärjes-
telmät takaavat tasapuolisen ja nopean ravinnon jakamisen kanalassa. Jär-
jestelmä on helppo pitää puhtaana.

Lattiakanaloihin on valittavana joko kuppiruokinta- tai laattaketjuruokinta-
järjestelmä, joista molemmat on helppo puhdistaa.  Sähkökayttöinen vinssi 
helpottaa ruokkijoiden korkeuden säätöä lintujen kasvun mukaan. Järjestel-
mät voidaan nostaa kokonaan ylös ruoka-aikojen ulkopuolella. 

Lintuvaaka
Lintujen painon kehittymiseen ja kasvun seurantaan on käytössä lintuvaa-
ka, jolla varmistetaan parven tasaisuus. Lintuvaa’alla parven poikkeamiin 
pystytään reagoimaan nopeasti. Vaaka on kytketty kiinni tuotannonohjaus-
tietokoneeseen.

Juomalaitteet
Nippajuomalaitteilla kananpojille taataan optimaalinen vedensaanti hygiee-
nisesti. Virikehäkkeissä juomalaitteet ovat valmiiksi kerrosritilöihin integroi-
tuina.  Lintujen vuorokautista vedenkulutusta tulee seurata vesimittarilla. 
Juomalaitteen vedenpaineensäätäjä sekä huuhteluventtiili helpottavat lait-
teen toimintaa ja huoltoa.Päävedensyöttöpaneeliin on valmiiksi asennettu 
paineenalennusventtiili, vedensuodatin, vesimittari, magneettiventtiili sekä 
vitamiiniannostelija.

Lattikanaloissa nippajuomalaitteet ripustetaan kattoon ja niiden korkeutta 
voidaan säätää lintujen kasvun mukaan sähköisesti. Juomalaitteen voi nos-
taa myös kokonaan ylös tilan säästämiseksi ja siivouksen ajaksi. Juomalait-
teet toimitetaan valmiina kolmen metrin elementteinä, jolloin asentaminen 
kanalaan käy nopeasti.

Lannanpoisto
Toimintavarma lantaruuvi siirtää lannan virikehäkkikanalan sivussa olevaan 
lantalaan. Lantaruuvi sopii myös lattiakanalassa lannan poikittaiseen siir-
toon. Lantaruuvi toimii tehokkaasti, vaikka se sijaitsisi lantalaa alempana. 
Turvallisen käytön varmistamiseksi kehitetty lantaruuvin suojauspaketti es-
tää ruuvin päälle putoamisen. Suojauspaketin lukittavan oven takana oleva 
rajakytkin katkaisee virrantulon moottorilta oven avautuessa. Suojauspake-
tissa on myös kauemmas sijoitettava vaijeri hätäpysäytykseen. 

Virikehäkkikanalasta lannanpoisto käy myös toimintavarmalla hihnakuljet-
timella. Hihnakuljettimia voidaan asentaa ristiin sekä useita peräkkäin tai 
nostaa 40 asteen kulmaan, jolloin alas vapautuu kulkutilaa. Automaattinen 
hihnan kiristys mahdollistaa kuljettimen huoltovapaan peruskäytön. Kuljetti-
messa on vähän osia, joten myös lian kerääntyminen rakenteisiin on vähäistä.
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