Automatyczne zaopatrzenie w świeżą paszę.
Specjalne okienka paszowe I wysoki talerz ze stożkiem
umożliwiają szybkie, automatyczne napełnianie miski bez ryzyka
przesypania. Od samego początku pisklaki mają dostatek świeżej
paszy na całej powierzchni talerzy.

Bezpieczne dla jednodniowych pisklaków
Dzięki koncepcji otwartych talerzy, pisklaki mogą łatwo wejść I
wyjść. Zapewnia to też naturalne nawyki jedzeniowe piskląt.
Gładkie wykończenia podpór zapobiegają jakimkolwiek
kontuzjom.
Oszczędność paszy na starcie.
Podpory i obręcz przeciwko stratom są jedną całością.
Uniemożliwia to ptakom wyrzucanie paszy z miski.Ponieważ nie
ma potrzeby napełniania ręcznego I jest zmniejszona ilość miejsc
karmienia, koszty utrzymania I pracy są dalej obniżane.
Łatwa konserwacja
Nasze systemy karmienia są łatwe w sprzątaniu pod wysokim
ciśnieniem. Karmidła mogą być z zawiasami, dzięki czemu
mogą się same osuszać.
Wyjątkowy kołnierz przeciw stratom.
Dla tuczenia indyków od 6 tygodnia, można wyposażyć każdą
misę w kołnierz zapobiegający stratom, który jest łatwy w
montażu. Znacznie zwiększa dystans między krawędzią a
korytem. Pasza z kołnierza wpada z powrotem do karmidła.
Łatwa kontrola poziomu paszy.
Przy pomocy wygodnego wielozadaniowego pierścienia
regulacyjnego, można bardzo dokładnie ustawić poziom paszy.
Pozwala to na idealną kontrolę konsumpcji.
Doskonała jakość uboju.
Karmidło jest swobodnie obracające się i samopoziomujące. W
ten sposób unikamy okaleczeń. Drut antypoślizgowy
natychmiast ustawia misę w pozycji poziomej i utrzymuje
poziom paszy raz za razem. Również ostrożne wykończenie i
koncepcja otwartego karmidła przyczynia się do optymalnej
jakości chowu.
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Informacja o
ptakach
Ilość ptaków na karmidła (max)
Średni wiek przy
(tygodnie)
Średnia masa przy
(kg)

usunięciu
usunięciu

Ilość ptaków na m²
Max. Ilość paszy na ptaka
(g/ptak)
Informacja
techniczna
Karmidło

Materiał

Polipropylen (wspornik z nylonu)

Przekątna

330 mm

kołnierz

nie

Pierścień regulacyjny

Długi

Grill

podpórki

Transport

Drive unit

krótki
4
350 rpm

Zdolność przewozowa (*)

450 kg/h

Wymiar zewn. rur

44,5 mm

Max. długość między
napełnieniami
zawieszenie
(*) dla 50 Hz

tak

150 m
max. co 3m

