
AUGERMATIC
Оптимальне обладнання для відгодівлі птахів



AUGERMATIC - система годування широкого профілю, дозволяє успішно утримувати та відгодовувати бройлерів качок, індичок та інших птахів м’ясного напрямку
У залежності від методики годування ( досхочу 
чи нормовано ) обладнання для відгодівлі птахів 
повинно всебічно задовольняти вимоги цих птахів 
із урахуванням іх віку, кросу та інших специфічних 
факторів. Воно має бути придатним як для одноденних 
курчат, так і для вже дорослих, важких птахів. 
Важливим при цьому є забезпечення легкого доступу 
до корму та попередження його втрат. Із метою
всебічного задоволення потреб наших замовників, ми 

пропонуємо різні типи годівниць, подача корму до яких 
здійснюється за допомогою кормороздаткової системи 
AUGERMATIC, що добре себе зарекомендувала:
) BIG PAN 330
) BIG PAN PLUS
) MULTI PAN
) MULTI PAN PLUS

) кормороздачі з бункером для корму
) додаткової насадки - бортику для бункера для корму
) труб із спіраллю для транспортування корму
) годівниць

Система AUGERMATIC складається з наступних компонентів:
) приводу з датчиком для автоматичного вмикання та  
 вимикання спіральної подачі корму
) системи підвіски з лебідкою
) протиквочкові пристрої

Бункер для корму (1) – із додатковою насадкою (2) чи без неї – легко знімається з кормороздатки (3). Вся кормолінія 
повністю піднімається лебідкою на максимальну висоту під стелю і, тим самим, гарантується безперешкодне прове-
дення робіт із очищення приміщення від посліду. Потужний привід (4) та міцна спіраль гарантують можливість 
кормороздачі на відстань до 145 м. Датчик (5) із контрольною годівницею (6) автоматично відключає подачу, як 
тільки всі годівниці заповняться кормом.

Опалення приміщення для утримання бройлерів може здійснюватись за допомогою водяного опалення з використанням розробленого фірмою BIG DUTCHMAN 
водяного конвектора «Хіт Майстер».
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AUGERMATIC - система годування широкого профілю, дозволяє успішно утримувати та відгодовувати бройлерів качок, індичок та інших птахів м’ясного напрямку

BIG PAN 330 – надійна годівниця для відгодівлі бройлерів

Безгвинтова конструкція 
–> простий і швидкий монтаж

Годівниця кріпиться на трубі чи 
міцно, чи вільно хитаючись 
–> у відповідності до фізіології птахів

Замикаюча заслінка 
–> перекриває за необхідності 
подачу корму до годівниці

Колоподібна форма 
краю кормушки 
–> попередження 
пошкоджень на 
грудинках птахів

За допомогою легкого повороту годівниці 
навколо вісі корм заповнює нижню чашку 
до країв та стає доступним для одно-  
денних курчат –> відсутність 
додаткової роботи з регулювання 
рівня корму

Загнутий всередину 
бортик годівниці 
–> запобігання втрати 
кормів

Відкидне дно 
кормушки
–> гарантія 
ретельного 
очищення

V-подібне дно годівниці
легко вдавлюється до
глибокої підстилки
–> оптимальний доступ до
корму для одноденних курчат

Гігієна стоїть на першому місці! Чашку, що обертається, можна 
ретельно промити та, відкинувши нижнє денце, висушити. Бруд 
просто не зможе ніде затриматись.



BIG PAN PLUS годівниця для контрольованої відгодівлі бройлерів і вирощування качок

У цей час відгодівля важких птахів вагою понад 
2 кг ведеться, як правило, контрольованим 
методом із обмеженням раціонів. Тим самим 
забезпечується спільний розвиток серцево - 
судинної системи та скелету у відповідності до 
приросту ваги. Умовою цього є швидкий 
розподіл корму по всьому пташнику при 
кожному годуванні. AUGERMATIC разом із Big 
Pan Plus якнайкраще підходять для цього, адже 
обмежений колодязь в комбінації з отвористим 
днищем годівниці знижують об’єм корму 
приблизно на дві третини. Це дозволяє дуже 
швидко заповнити кормом усі годівниці, 
розташовані на одній лінії.
–> Mінімум ушкоджень скелету й лап;
–> краща конверсія корму завдяки меншому   
 застосуванню жирових добавок і зниження   
 падіжу;
–> гарантія максимальної відповідності забійної  
 ваги заданим параметрам на день забою.

Big Pan Plus із таким же успіхом можна 
використовувати при вирощуванні качок живою 
вагою до 2,5 кг. Пласке з отворами днище 
годівниці ідеально підходить для маленьких 
каченят, вимагає мінімальної товщини шару 
глибокої підстилки та попереджає втрати корму. 
Крім того, з отвористого днища годівниці качкам 
дуже зручно з’їдати корм. Так звана обмежу-
вальна решітка (гриль) не дозволяє птахам 
залазити до годівниці, що попереджає 
забруднення корму.
Big Pan 330 та Big Pan Plus можуть також 
використовуватись при вирощуванні 
ремонтного молодняку й для годування 
промислового стада курей – несучок.

Добавка до комбікорму пшениці при відгодівлі 
бройлерів знижує собівартість корму та 
позитивно впливає на здоров’я птахів. Технічно 
це можна здійснити за допомогою додаткового 
бункера для зберігання корму, вагів для 
зважування корму типу FW 99 – B, спірального 
транспортеру подачі корму (Flex Vey) від 
бункера до вагів та кормороздатки й 
менеджмент – комп’ютера МС 95. Комп’ютер 
МС 95 дозволяє витримувати оптимальний 
вміст зернової пшеничної добавки в загальному 
раціоні комбікорму в залежності від розвитку 
птахів і стадії відгодівлі. Змішування комбі-
корму з пшеницею здійснюється за допомогою 
вагів барабанного типу, а також вловлювальної 
ємності.

AUGERMATIC - система годування широкого профілю, дозволяє успішно утримувати та відгодовувати бройлерів качок, індичок та інших птахів м’ясного напрямку

Обмежувальний
колодязь

Отвористе днище 
годівниці



Багатоцільові годівниці для вирощування та відгодівлі

Ви хочете встигати за змінами кон’юнктури на 
ринку м’яса птахів і швидко реагувати на них 
без втрат, але з вигодою?

Якщо так, то вибір може бути лише один: Multi 
Pan чи Multi Pan Plus фірми BIG DUTCHMAN.

Ці годівниці були розроблені спеціально для 
мінливих умов відгодівлі бройлерів, індичок, 
качок та інших птахів (цесарок, фазанів, гусей) 
до 12 кг живої ваги. В залежності від кросу 
птахів і методики годування (досхочу чи 
нормовано) годівниці Multi Pan та Multi Pan Plus 
– це те, що необхідно Вам і Вашому пташнику.

Для відгодівлі птахів до 2,5 кг живої ваги, а 
також для вирощування молодняка індички та 
качок використовуються чашки без манжетної 
насадки. Починаючи з 2,5 кг живої ваги, з метою 
запобігання втратам корму, застосовується 
манжетна насадка.

При нормованому годуванні до годівниці Multi 
Pan Plus монтується обмежувальний колодязь, 
котрий, у комбінації з отвористим днищем 
чашки, скорочує об’єм корму приблизно на дві 
третини. При цьому гарантується швидке й 
рівномірне заповнення всіх годівниць однієї 
лінії практично відразу після початку годування.

Годівниці обох типів оснащені замикаючою 
заслінкою.

Для качок, (у зв’язку зі специфічною формою 
дзьобу), дуже добре підходить годівниця з 
отвористим днищем, що полегшує їм поїдання 
корму.

Ми пропонуємо - Multi Pan та Multi Pan Plus із манжетною насадкою та без неї, обмежувальним колодцем для нормованої годівлі

Застосування Multi Pan для вирощування молодняка індичок

Застосування Multi Pan Plus для відгодівлі качок

MULTI PAN MULTI PAN PLUS

Захисна 
решітка – гриль 
із п’ятьма 
перегородками

Манжет – насадка, що перешкоджає
розкиданню корму птахами

Обмежувальний 
колодязь

Замикаюча заслінка

Отвористе днище 
годівниці

Маркування 
для точного 
встановлення 
рівня корму 
в годівниці



Області застосування годівниць різного типу

Технічні дані системи кормороздачі
• Бyнкep кopмоpоздачі ємність 115 л / 75 кг
• Hacaдкa для збільшення
 об’єму кopмового бyнкepa ємність 38 л / 25 кг
• Maкcимaльнa довжина кopмолінії 150 м
• Kopмоpоздаткова тpyбa з
 2, 3 і 4 oтворами 45 мм
• Moнтaжнa довжина 3,000 мм + мyфтa

• Пpивід 0,37/0,55 кBт, 230/400 B,
 із мoтop-peдyктоpoм 50 Гц, 3 фaзи, 325 oб/хв.
  Інший тип напруги -
  за погодженням

• Потужність тpaнcпopтepу біля 450 кг/год
• Pозмір гpaнyл комбікорму  до 4 мм
• Підвіскa цeнтpaльнa стелева лeбідкa  
  з мexaнічним або   
  електpичним приводoм Схема пташника з лініями годування AUGERMATIC

Напрямок виробництва    Маса (кг) BIG PAN 330 BIG PAN PLUS MULTI PAN MULTI PAN PLUS

Відгодівля бройлерів 0-3.5 4 досхочу 4   кoнтрольоване 4 досхочу 4   кoнтрольоване
Ремонтний молодняк курей-несучок 0-1.4 4 досхочу 4 раціоноване    
Промислове стадо курей-несучок 1,4-2,2 4 досхочу 4 досхочу 4 досхочу  
Вирощування індичок 0-2,5     4 досхочу 4   кoнтрольоване
Відгодівля індичок* 2-12     4 досхочу 4 
Вирощування качок 0-2,5   4 досхочу 4 досхочу  
Відгодівля качок 2-3,5     4 досхочу 4   кoнтрольоване
Інші птахи на відгодівлі* 0-12     4	 	 4 

Height of pan rim (mm)   76  61  71/127*  56/112*
* Починаючи з 2-х кг живої ваги, рекомендовано використовувати кормові чашки лише з манжетною насадкою

Приведені в діаграмі дані за кількістю птахів - це усеред нені 
значення, і вони можуть змінюватись у залежності від кросу, 
щільності посадки та кліматичних умов. Проконсультуйтесь, 
будь ласка, за цими питаннями заздалегідь із Вашим 
постачальником птахів. Крім того, необхідно враховувати 
законодавчі приписи, що діють у кожній окремій країні.

Загальна схема розрахунку при проектуванні виглядає 
наступним чином:
1 лінія годування на кожні 4 - 5 м ширини пташника, тобто:
- ширина пташника 9 - 12 м - 2 лінії годування
- ширина пташника 12 - 15 м - 3 лінії годування
- ширина пташника 15 - 18 м - 4 лінії годування
Вирощування ремонтного молодняка курей - несучок до 
1,3 - 1,5 кг живої ваги, фронт годування: 60 - 45 голів/годівницю
Утримання промислового стада курей-несучок до 1,8 - 2,2 кг 
живої ваги, фронт годування: 54 - 30 голів/годівницю.

Орієнтовні дані щодо фронту годування

Індички, качки, інші птахи

Забійна вага/гол. (кг)

Промислове стадо курей - несучок

Ремонтний молодняк курей 
– несучок

бpoйлepи

Голів/годівницю

При нормованому чи контрольованому годуванні для розрахунків 
необхідно брати на 25 - 30 % голів на одну годівницю менше
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CШA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бpaзилія: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Poсія: OOO ТOВ « Біг Дачмен »
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Aзія/Tиxooкeaнський peгіон: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kитай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Німеччина:  
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de · www.bigdutchman.de

ТОВ «БД Агрікалче (Україна)»
04080, м. Київ
вул. Новокостянтинівська 13/10, 
оф. 306
Тел.:  (+ 380 44) 390 62 20
Факс: (+ 380 44) 390 62 21
E-Mail: big@bigd.kiev.ua
www.bigdutchman.ua


