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EasySlider
Свиноматки вирішують самі,
коли та скільки корму їм необхідно

EasySlider – индивідуальне годування
EasySlider – це керований комп’ютером
дозуючий пристрій, що монтується
під об’ємним дозатором і призна
чається для боксів опоросу. Цей блок
дозволяє свиноматці самій визначати
час годування та розмір порції: для
цього їй достатньо торкнутися до
ніпеля, розміщеного в нижньому кінці

кормотруби. Якщо денний раціон ще
не обраний, до годівниці подається
порція корму. Через певний проміжок
часу, відведений свиноматці на
поїдання корму, тварина може
забажати наступну порцію.
Система управління господарством
BigFarmNet дозволяє закріпити за

кожною особиною індивідуальний
графік годування та збільшити
кількість годувань до 5 – ти на день.
Це дає рівномірний розподіл раціону
протягом усього дня, сприятливо
позначаючись на травленні й
виробленні молока в тварин.

Переваги
4 індивідуальне годування маток у
боксі для опоросу –> практично
повна відсутність залишків корму
в годівниці та кормовтрат;
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4 свиноматка самостійно обирає
час годування –> це дозволяє
запобігти втраті підсосних 		
поросят;
для

доз

4 незмінно свіжий корм у годівниці
–> сприяє покращенню гігієни;
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4 низький рівень шуму при роботі
–> свиноматка з поросятами не
відчувають стресу;
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4 добова порція особини може
бути розрахована та перевірена
за допомогою BigFarmNet –>
наочний контроль споживання
корму окремими особинами,
можливість моніторингу статусу
здоров’я тварин;
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4 зйомний пристрій для дозування
та відкритий верхній кінець 		
кормотруби –> забезпечують
оптимальні умови для чищення
та проведення робіт із ТО поруч
із гарною гігієною;

4 гарне співвідношення ціни та
якості.

Контроль добових порцій корму, спожитих тваринами
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4 функція управління роботою
пристрою несе система 		
BigFarmNet;

