Кормоавтомати
для дорощування поросят та відгодівлі свиней

Кормоавтомати для дорощування поросят та відгодівлі свиней
Big Dutchman пропонує кормові
автомати для сухих та кашеподібних
кормів, – що ідеально підходять для
дорощування поросят та/або відгодівлі
свиней. Всі види таких кормоавтоматів
підходять для годівлі гранулятом,

кришивом або мукою. Завантажуються
у автоматичному режимі або вручну
із використанням будь-якого облад
нання для роздачі корму – на основі
сухого корму.
Кормоавтомати встановлюються в

PigNic і PigNic-Jumbo для поросят
до 40 (або 70-80) відлучених поросят вагою від 8 кг*

PigNic і PigNic-Jumbo для відгодівлі

боксі або монтуються у перегородку, і
є дуже простими у обслуговуванні.
Наші спеціалісти будуть раді допо
могти Вам обрати кормоавтомат, що
оптимально відповідає вимогам саме
Вашого господарства.

Переваги
4 легко налаштувати кількість корму,
яка буде відмірятись на дозу;
4 дозуючий механізм обертається
на 360 градусів –> запобігає
злипанню корму. Простий в
обслуговуванні;
4 закільцьована труба для цирку
ляції води –> запобігає осіданню
вітамінів та препаратів у системі
напування;

4 бортик для запобігання розки
данню корму, не дозволяє
тваринам розкидати корм;
4 маленький отвір в годівниці
забезпечує стікання води;
4 глибока годівниця із нержавіючої
сталі не торкається підлоги –>
легко проводити ретельне
чищення;

для 40 (або 70-80) – для свиней на відгодівлі*

4 2-3 напувальних ніпеля для
постачання води;
4 напівпрозора накопичувальна ємкість
для зберігання, місткість 100/200 л;
4 легко контролювати – за рахунок
відкидної кришки;
4 в ємкості для корму можна встановити
мішалку (опція) –> щоб запобігти
його злипанню.

* Також необхідно виконувати місцеві правила, що діють у тій чи іншій країні.

PigNic:

10 мільйонів місць для годівлі тварин по всьому
світу, а також майже 20 років досвіду
використання на свинарських підприємствах!

Фермер Тобіас Гемпен каже:
«Коли трьохтижневі поросята надходять із
площадки опоросу - потрібно забезпечити
їм легкий доступ до корму. Ще вони мають
швидко звикнути до автомата і добре
закріпити цю звичку. Дуже задоволений
кормоавтоматом PigNic. Бо він є дуже
простим у обслуговуванні, а конверсія
корму просто чудова».

MultiMax

для секцій дорощування та відгодівлі
4 виготовлена із нержавіючої сталі з
пластмасою або повністю із нерж.
сталі.

750 мм для дорощування поросят
750 або 930 мм для відгодівлі

4 спеціальна форма годівниці
забезпечує оптимальну гігієну та
мінімізує витрати корму;

750 мм для дорощу
вання поросят

990 мм для відгодівлі

4 Автомат для годівлі вволю сухим
кормом;
4 легко встановити кількість корму,
що дозується;

MultiMax із нержавіючої сталі
MultiMax із нержавіючої сталі, бокові елементи із пластмаси

Для відлучених поросят вагою від 6 до 30 кг
4 Від 2 до 6 місць для годівлі, що розташовані по один
або по обидва боки годівниці (2-12 місць для годівлі).

Для відгодівлі
4 Від 2 до 5 місць для годівлі, що розташовані по один
або по обидва боки годівниці (2-10 місць для годівлі).

Кормоавтомат DryWet
Кормовий автомат DryWet постачається у двох
варіантах: в якості автомата для відлучених
поросят (від 6 кг) до завершального етапу
відгодівлі (Wean-to-Finish) або в якості кормо
автомата тільки для відгодівлі. Тварини мають
можливість споживати корм у два способи: у
сухому вигляді або у вигляді подрібненого корму
– за допомогою інтегрованої лінії напування.
4 Тупікова лінія годівлі із регульованою
висотою;
4 від 2 до 6 місць для годівлі, що розташо
вані по обидві сторони годівниці (4-12
місць для годівлі);
4 кожне місце для годівлі має ніпель напу
вання, до якого є доступ з обох сторін;
4 додаткова насадка для збільшення
запасів кормів;
4 виготовлений повністю із нержавіючої сталі;
4 постачається або у зварному варіанті, або
із болтовими з’єднаннями;
4 висота: 780 мм; із насадкою: 930 мм.
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