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TAPE 180 virikehäkkimallissa on maksimoitu kanapaikkojen
määrä unohtamatta kanojen hyvinvointia. Tämä häkkimalli on
suunniteltu juuri suomalaisiin kanalarakennuksiin ja kaikki häkit
valmistetaan Suomessa Koski TL:ssä. Tape-häkkejä on val-
mistettu jo 30 vuotta samoissa tiloissa. Pimeät pesät häkin
etureunassa takaavat munien puhtauden yhdessä muovitetun
pohjaverkon kanssa. Leveämpi virikehäkkimalli  (leveys 1,8 m)
lisää joustavuutta kanalarakennusten maksimaaliseen täyttöön.

Lokerokoko Tape 180 virikehäkissä on 25 kanapaikkaa 2,4
metrin matkalla, 50 kanapaikkaa 4,8 metrin matkalla. Kolmen
kerroksen häkkiosastoon (1,8x2,4m) mahtuu 150 kanaa,
vastaavasti neljän kerroksen osastoon 200 kanaa. TAPE
180 virikehäkin osien kiinnitystapa  nopeuttaa asennusta
ja huoltotoimenpiteitä säilyttäen Triotecin virikehäkeissä
perinteisesti tunnetut hyvät ominaisuudet. Markkinoiden
tukevin häkkimalli rakenteeltaan. 

TAPE 180 virikehäkistä löytyvät säädösten mukaiset orret,
kynsiviilat, pesä ja kuopsutustila tyydyttämässä kanojen 
luonnollisia käyttäytymistarpeita. Rehukouru on suunniteltu
siten, että sitä voi käyttää apuna ylempiin kerroksiin kiivetessä.
Orsina joko puuorsi tai sinkitty teräsputki. Häkin keskirehukourun
rakenne on suunniteltu siten, että mahdolliset juomanippojen vesi-
vuodot eivät tuki spiraalia. Rehutorneissa keskikourulle sulku-
luukku. Munien likaisuusprosentti matala, pienet särömuna-
prosentit, kanojen munintaprosentti korkea.

Pesän kohdalla pohjaverkko on muovitettu.
Pesä on säädösten mukainen, munat pysyvät 
puhtaampana kuin erillisen muovilevyn tai 
ruohomaton kanssa, ei erillisiä puhdistettavia
osia. Kanat munivat  pesään mielellään. Mu-
nista 98-99% tulee pesiin. Etupesä pitää 
särömunaprosentin pienenä.

Munankeruu
joko Farmtec-
elevaattorilla
tai Triotec-
munahissillä.
Tape 180 on
erittäin tukeva-
rakenteinen
virikehäkki-
malli.

Triotecin valikoimista löydät kaikki tarvittavat
laitteet sekä häkki- että lattiakanalan sisustukseen.

TAPE 180 virikehäkki

Puuorret ja keskirehukouru

Rehukourun
reunaan tuleva
hoitoalusta.
Rehukourun
tukevaa etureu-
naa voidaan
käyttää apuna
kiivetessä 
ylempiin ker-
roksiin.

KORKEALAATUISET LAITTEET ASIANTUNTEMUKSELLA



TAPE 180/25 - virikehäkki

Mitat:
-Syvyys..............................780 mm
-Pituus...............................2408 mm
-Korkeus............................450 mm
-Pohjaverkon kallistus........10%
-Pohjaverkon lanka ø.........2,2 mm
-Rehuketjun nopeus...........10 m/min
-Lantamaton nopeus...........5 m/min
-Kanamäärä/lokero.............25 kpl
-Kanamäärä/osasto
    3-kerroshäkki..................150 kpl
    4-kerroshäkki..................200 kpl
    5-kerroshäkki..................250 kpl
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