
Zorg voor installaties

voerpannenlijn

Preventief onderhoud zorgt ervoor dat de voerpannenlijn het 
hele jaar door juist blijft functioneren.

Een aantal dingen om in de gaten te houden bij het onderhoud 
van voerlijnen:
• Koppel het systeem los van het stroomnet voordat u 

onderhoud pleegt.
• Wees voorzichtig als u met de of in de voerlijn werkt. 

De vijzel is opgespannen en blijf altijd uit de buurt van 
mogelijke afknelpunten.

Reinigen van de voerlignen:

 ☐ Draai al het voer met de vijzel uit de buizen.
 ☐ Til de lijnen op tot een werkbare hoogte.
 ☐ Klik de onderpannen los van de grill, zodat ze openhangen.
 ☐ Spuit ze met hoge druk schoon en ontsmet ze. Laat ze 

openhangen om te drogen en sluit ze pas als ze helemaal 
droog zijn. 

 ☐ Laat de voerlijn zakken.
 ☐ Controleer of de lier van de voerlijn goed werkt, of er niets 

vast zit, er geen vreemde geluiden zijn, de kabel goed loopt 
en er geen draden onder de lijn klem zitten. 

We raden aan om een regelmatig onderhoudsschema te volgen 
om de werking van de voerpannenlijn te verbeteren en de 
levensduur te verlengen.

Dagelijks:
 ☐ Controleer de hoogte van de voerpannen ten opzichte van 

de dieren. Pas de hoogte aan naar mate de kuikens groeien.
 ☐ Zorg dat de vulbuis van de aanvoervijzel juist in de hopper 

blijft zitten wanneer hoogte van de voerlijn veranderd. 
 ☐ Controleer of de hoppers vol met voer blijven en dat de 

aanvoervijzel ze correct vult. 
 ☐ Controleer of alle voerpannen gevuld worden of zijn.
 ☐ Controleer of er voldoende voer in de controlepan 

komt. Zorg dat de kippen worden aangetrokken door de 
controlepan zoals door middel van licht.

Wekelijks:
 ☐ Controleer of de voerlijn vlak hangt en pas dit zo nodig 

aan. Zorg dat de motor niet lager hangt dan de rest van de 
voerlijn.

Maandelijks:
 ☐ Maak de controlepan schoon door deze voorzichtig met de 

grill te schudden en er tegenaan te tikken.
 ☐ Reinig de niveau sensor van de controlepan en hopper met 

Static Guard.

Halfjaarlijks:
 ☐ Controleer of het transmissieolieniveau van de controlepan 

op ongeveer 1/4 van de plug aan de zijkant staat. Vul aan 
met 80W-90 transmissieolie.

 ☐ Controleer de montage en spanning van het schrikdraad. 
Zorg dat de draad niet de voerbuizen, klemmen of iets 
anders dan de isolatoren raakt. Controleer of de veren goed 
zitten en de kabel strak houden.

Jaarlijks:
 ☐ Vervang de olie in de overbrenging van de controlepan met 

80W-90 transmissieolie en draai de plug, aan de bovenkant 
van de overbrenging, na het vullen goed aan.
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