PRODUK BO-IL
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Penyedia Perlengkapan Peternakan

BO-IL INDUSTRIAL Co., Ltd.
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Berdirinya perusahaan BO-IL dan memproduksi komponen pembekuan
Pengembangan mesin pendingin
Pengembangan pipa mesin pemerah susu di aliansi teknis dengan
Honda Co, Ltd di Jepang
Terpilih sebagai UKM menjanjikan
Pengembangan perdana dalam negeri dari jenis pendingin tertutup
Pengembangan penghangat air elektrik
Pengembangan pakan campuran T.M.R
Pengembangan kandang unggas tegak (untuk lapisan dan pemeliharaan
pullet kandang)
Pengembangan Baler
Penghargaan oleh Kementrian Pertanian dan Perikanan
Berdirinya perusahaan peralatan peternakan Tiajin BO-IL oleh investor
Terpilih sebagai kasus khusus yang ditunjuk untuk layanan militer
(Militer Tenaga Kerja Administrasi)
Pengembangan pengumpan pakan ternak otomatis
Ekspor perdana ke Pertanian Jepang SEIMEI
(1 kandang ayam layer kandang - 8 tingkatan 5 baris / 32.000 ayam)
Peternakan Pyongyang Korea Utara
((2 kandang ayam membesarkan pullets: 4 tingkatan 4 baris / 30.000
ayam)
Pindah ke kantor pusat dan pabrik baru
Pindah dan memperluas pabrik di Tiajin China
Menyediakan 26 mil. lapisan kandang di domestik dan 6 mil lapisan
kandang di luar negeri
Mendirikan perusahaan di Indonesia

Hubungan Industri Ayam & Produk BO-IL
Telur subur
Indukan

Tempat penetasan
Pembes
aran
yam
petelur

Daging
Ayam Pedaging

Kandang
ayam
petelur

Telur yang tidak dibuahi
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1-1 Spesifikasi Kandang
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Pengaturan Kandang
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4. Fasilitas Pengumpul Telur

2. Fasilitas Ventilasi Udara
3. Pengering dan Pembuang
Kotoran
3-1 Pembuang Kotoran
3-2 Pengering Kotoran (untuk
lapisan kandang)

Keterangan

Transportasi Atas-Bawah
Penyesuaian Tinggi

Diterapkan pada Kandang
Indukan dan ayam petelur

4-1 Lift, 4-2 Elevator
Mengacu pada Spesifikasi kandang 1-1

5. Teknologi Baru BO-IL
5-1 One-step forwarding

Paten Cina / Korea

5-2 Pemanas Air

Dibawah paten dalam negri

6. Fasilitas Penyedia Air

◯

◯

7. Fasilitas Makan

◯

◯

Metode Pemberian Makan

7-1 Tipe rantai, 7-2 Tipe Hooper

8. Diagram Distribusi Daya dan Ruang Lingkup Pasokan Listrik
9. Gelombang Pengaget untuk Mencegah Retak pada Telur

7-3

◯◯Tinggi dapat disesuaikan
Pemberian makan didalam
untuk ayam pedaging

1. KANDANG BO-IL
1-1 Spesifikasi Kandang
Ayam
Pedaging

Pembesaran
ayam
petelur

600

750

600

2400

2400

2400

2400

1180

1300

1500

1180

(kesejahteraan
hewan)
7 ayam

Tinggi 1 Kandang
Panjang kandang tiap 1 bagian
Lebar
Kandang

Lebar
(diperpanjang)

No.sektor dalam 1 bagian

(+) 40

8 ayam

(+) 40
8
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Pintu Kandang (Cage door net) Pintu kandang tipe geser ataupun engsel,
mudah bagi pemberian makan dan penguncian. Pintu kandang ayam petelur
merupakan tipe geser, terutama perpanjangan pintu menyediakan ruang lebih.

kandang + sabuk
kotoran

Didepan perpanjangan
pintu

(+) 40
8

Keterangan

Geser

8

Kunci

•Bahan, Seng untuk kawat, Galvarium untuk makan kontainer, seng lembaran dilapisi
untuk 3TS seperti mendukung bar, digunakan untuk meningkatkan anti-korosi

Lantai Dasar Kandang (The floor net of cage) dirancang dengan ukuran
lubang dan ketebalan yang dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik ayam.
Terutama lantai dasar untuk lapisan dasar kandang dirancang miring untuk
memungkinkan telur untuk jatuh secara alami pada sabuk telur (egg belt).

Kerangka Push-opend untuk ayam
pedaging & pembesaran ayam petelur

_

Ayam Petelur
Spesifikasi 1 Bagian
Kandang

Rangka pintu
kandang

Penambahan
kerangka pintu

Partisi Kerangka (Partition net) dibuat dengan grid-kawat yang baik untuk
ventilasi dan pencahayaan.
Kandang Indukan (Parent stock cage) dirancang dgn pertimbangan ukuran
ayam (tinggi kandang yang lebih besar dan ukuran unit), ruang untuk
crossbreeding, gerakandan karakteristik dari pembibitan ayam dan ayam
bersama-sama.
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Kerangka dasar untuk kandang ayam petelur & indukan

Kerangka dasa untuk pembesaran ayam petelur

Kerangka dasar untuk ayam pedaging

Kerangka dasar untuk ayam pedaging

Kandang Ayam Indukan

1-2 Kandang Ayam dan Pengaturan Kandang
Tingkatan kandang=N, baris kandang=R, nomor bagian kandang=S, Passage Wp=min900, nomor lantai= 1, rata-rata tinggi (Hs) = min500
Kerangka Dasar

Satuan (mm)
Lebar
Kandang

Ayam petelur
Ayam pedaging
Lebar Passage

Tinggi Tingkatan
tinggi kaki
tinggi lantai

Tanda
Wc

7 ayam

8 ayam (Nkandang)

1512

1632

Wc
Wp

Kesejahteraan hewan
standar hukum

1500
900

900

min 900

Hc

600(750)

HI

(+)272(180)

Hfh

(+)800

Untuk tipe hooper
Untuk tipe rantai

Hfc

(+)228.5

tipe hooper

Hh

(+)252

tinggi margin

Hs

500

() untuk kandang ayam
pedaging

Bagian atas

Tinggi Kandang = nomor tingkatan(N) x 600 + tinggi kaki + tinggi lantai + dan lain-lain
Contoh :
(tipe hooper, 5 tingkatan, 1 lantai) = 5 tingkatan x 600 + 252 + 272 + 252 =
4,824
(tipe rantai, 5 tingkatan, 1 lantai) = 5 tingkatan x 600 + 272 + 228.5 + 272 + 0 =
3,501
5

2. Fasilitas Ventilasi
Ventilas
Cerobong asap

Untuk ventilasi, sistem ventilasi terowongan dan sistem ventilasi cerobong
asap yang digunakan pada saat yang sama.
Sistem Ventilasi
dimasukan
kandang
yang
dalam
diambil
Terowongan
melalui
bekerja
shutter
dengan
udara,
panas
cara
udara
dan gas
segar
yang
dihasilkan
keluar
secara
otomatis
melalui
kipas
besar.
Sistem Ventilasi Terowongan bekerja dengan cara udara segar dimasukan
dalam kandang yang diambil melalui shutter udara, panas dan gas yang
dihasilkan keluar secara otomatis melalui kipas besar.
Sistem Ventilasi Cerobong Asap bekerja dengan cara udara panas dari sisi
atas kandang dipancarkan melalui kipas secara otomatis dan efisien,
dipasang
di
atap kandang ayam.
Kipas dikontrol secara otomatis oleh sensor suhu di tengah atas kandang
ayam.
• Masing-masing sensor suhu dipilih sebagai dual sensor untuk peningkatan
kehandalan
• Untuk fentilasi pada saat padam listrik, beberapa kipas terowongan ventilasi
dirancang untuk mengoperasikan secara otomatis oleh listrik darurat.
• Ventilasi Terowongan Kipas dikelompokan dan dioperasikan tombol
ON/OFF. Cooling pad diinstal di sisi inlet udara kandang ayam pedagang
untuk mengurangi suhu udara yang masuk, tapi ini hanya bersifat optional

50″ kipas
ventilasi
terowongan

Sisi baffle

Pengontrol kipas

Cooling pad

Cooling pad untuk kandang ayam
pedaging

Baffle pada sisi atas samping dinding digunakan sebagai penggunaan sekunder dari
pemasukan udara dalam kasus sejumlah kecil ventilasi. Pembukaan dan penutupan
secara bersama baffle sisi dimungkinkan dengan derek manual dan otomatis. itu
sepenuhnya dibuka di musim panas, tetapi sebagian dibuka di musim dingin.

3. Pengering & Pembuang Kotoran
3-1 Pembuang Kotoran
Kotoran yang dikeringkan melaui semburan udara dari saluran udara yang berada didalam
/ dibawang kandang, kotoran jatuh kebawah tingkatan kandang dan melintasi sabuk
kotoran, dikirimkan keluar kandang bersama PP sabuk pembawa kotoran.

• Sabuk kotoran PP tahan lama dan minim kerusakan
• Type V mengarahkan kedua sisi sabuk untuk mencegah sabuk merosot
• Alat untuk menghilangkan kotoran dipatri ke #1roller
• Pengikis ganda dipasang pada sabuk kotoran ke #2 roller untuk menghilangkan
kotoran pada sabuk
• Pada alat penjatuh kotoran, penyesuaian baut untuk menyesuaikan tegangan
sabuk dan motor penggerak

3-2 Pengering Kotoran (untuk kandang ayam
petelur)
Udara dipasok dari pencampur udara, hembusan saluran udara ditembakan
sabuk kotoran untuk mengeringkan, melalui saluran udara yang
dipasangkan pada bagian atas dan bawah kandang.

Semburan udara untukpengering
kotoran dipasang dibawah kerangka
dasar

Semburan udara untuk pengering
kotoran dipasang di sisi atas
kerangka dasar

4. Fasilitas Pengumpul
telur
Pengumpul telur terdiri dari elevator yang mengangkut telur pada sabuk telur menuju
pembawa telor dan diangkut menuju rumah pengumpul telur. Fasilitas ini ada pada
kandang ayam petelur dan indukan. Telur menggelinding kebawah, dari lantai pada
masing-masing kandang dikumpulkan menggunakan sabuk telur setelah itu diangkut
ke elevator telur dengan sabuk penggerak telur. Telur-telur pada masing-masing

tingkatan kandang dibawa ke pembawa telur melalui elevator telur dan dikirimkan ke
rumah pengumpul telur.

5. Teknologi Baru BO-IL
5-1 One-step forwarding (kandang ayam pedaging)

5-2 Pemanas Air Penghangat (pebmesaran ayam)

Kandang ayam pedaging adalah kandang untuk perkembangbiakan ayam sejak
pertama menetas hingga pengiriman.
Periode perkembang biakan kurang lebih 30 hari sehingga kelipatan pengiriman
diimplementasikann per tahun.Sebelumnya, kerangka dasar plastik dipasangkan
pada masing-masing bagian dipilih dan dijatuhkan ke sabuk kotoran satu-satu.
Tapi BO-IL mengembangkan One-step forwarding (paten BO-IL) dimana BO-IL
memanipulasi lantai dasar berbarengan untuk masing-masing tingkat, menjatuhkan
ayam yang keluar secara serentak dan pengiriman melalui lift dipasangkan pada
belakang bingkai.

Kandang pembesaran ayam petelur untuk perkembangbiakan induk ayam sejak
pertama kali menetas sebagai anak ayam sebelum kawin. BO-IL mengembangkan
system air panas penghangat yang dapat meningkatkan masalah pemanas yang ada
dalam persiapan untuk temperature tinggi saat proses perkembangbiakan.
(metode air panas : menyediakan air melalui pipa pemanas yang dipasangkan dibawah
lantai).

Lantai dasar
bergerak kedepan &
belakang oleh mesin
penggerak

Kerangka dasar
otomatis (ditekan ke
satu sisi membuat ruang
kosong. Kemudian
ayam jatuh dan diangkut
keluar oleh sabuk
pengangkut keluar
kandang)

Air panas
disediakan melalui
pipa yg
dipasangkan
dibawah lantai
dasar

Air panas
mendidih untung
air penghangat
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6. Fasilitas Penyedia Air
Penyedia air adalah alat untuk menyediakan air yang terdiri dari header,
pipa, dan nipple dalam kandang ayam.
• Air diminum menggunakan pipe nipple dalam kandang yang otomatis
disediakan oleg tangki bola apung
• Penyaring untuk mencegah masuknya material dan medicator dipasang
pada header penyedia air
• Penopang dibawah pipa penyedia air : tipe-V untuk kandang ayam petelur,
cangkir tetes untuk ayam pedaging dan pembesaran ayam petelur
dipasangkan dalam kandang
• Fungsi pengaturan tinggi dari pipa water supply berdasarkan pada ukuran
ayam broiler dan rearing pullet.

Nipple untuk pembesaran ayam petelur : air keluar dengan
menyentuh tip kearah manapun.

Nipple untuk ayam petelur : dengan menekan nipple

Penyesuaian tinggi pipa penyedia air pada ayam pedaging & pembesaran

Penyesuaian keinggian pipa penyedia air

Prop penyedia air untuk ayam pedaging & pembesaran

7. Fasilitas
Pemberian Makan
Fasilitas feeding terdiri dari system pengiriman silo ke bagian feeding di Kandang.
Pada kandang dasar, kandang rearing pullet, dan kandang parent stock, metode transfer
makanan adalah type hooper dan tipe rantai, dimana wadah feeding dilengkapi langsung
diluar kandang.
Pada broiler, wadah makan dipasangkan didalam kandang, dimana makanan dikirimkan ke
wadah makan oleh bor.
- Untuk ayam Broiler : wadah makan dengan penyesuaian tinggi yang dipasangkan di
kandang.
- Untuk ayam Broiler, layer, rearing pullet : Wadah makan dilengkapi diluar kandang
Terutama untuk kandang rearing pullet, ketinggian feeding dapat disesuaikan dengan bar
makan.

.
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7-4 Pemberian Makan untuk Kandang Ayam Pedaging
Pakan untuk ayam pedaging
dipasangkan didalam kandang,
seperti fasilitas penyedia air.
Ketinggian
pakan
dapat
disesuaikan dengan ukuran ayam.
Wadah pakan ini juga dirancang
untuk
penyesuaian
jumlah
makanan dengan mudah dan
meminimalisir
makanan
yang
terbuang.

Wadah Makan

7-5 Pengangkutan Pakan (Tempat penyimpanan pakan  alat distribusi pakan pada Kandang
Ayam)
Pakan disediakan dari silo (tempat penyimpanan pakan) menuju hooper (alat distribusi pakan) melalui kandang dengan screw pengangkutv(bor
90mm untuk ayam pedaging). Tujuanannya untuk menyediakan pakan secara otomatis melalui sabuk pembawa yang bergerak jikan hopper
pada kondisi kosong.

8. Diagram Distribusi
Daya & Lingkup
Pasokan Listrik
Daya listrik dipasok melalui 3 fase :
penerima 380V – 60hz. Dalam hal
kegagalan daya, generator darurat
menyediakan listrik untuk memprogram fanmoter dan kipas mengontrol panel untuk
memuali secara otomatis.
Kontrol power yang digunakan adalah 220V
dengan menggabungkan satu dari R (atau
S,T) pada papan distribusi power.

9. Gelompang
Pengaget pencegah
keretakan telur
Perangkat
pendek
yang
dipasang di bawah wadah
pakan membuat kejutan listrik
untuk mencegah ayam untuk
mematuk telur.

Semua lintasan power dipasang dibawag wadah pakan.Semua harus terisolasi dengan
baik, agar tidak terjadi eror pada listrik seperti arus pendek.
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BO-IL Industrial Co., Ltd.
Kantor Pusat : 88 Julteo-gil, Yanggam-myeon, Hwasung-si, Gyeonggi-Do, Seoul KOREA
Tel : 031-352-6101~3 Fax 031-352-0149 www.bo-il.co.kr / bo-il2001@hanmail.net
Cabang Cina: Tianjin BO-IL Dairy and poultry equipments co.,ltd.
Jiaokou 3Weilu 5Jing-road, Dongli Development Zone, Tianjin, China Tel : 86-22-8439-3440, Fax : 86-22-2495-5442
Indonesia : Menara Anugrah Building 9th Floor, Jakarta Tel : 62-21-2932 2667
Japan : お間し合わせ Tel : 81-0478-82-6378
Thailand : 27/5 M2 T. Tanoo A. Uthai Ayuthaya 13000 Tel : 66-94-0739730

