System karmienia dla macior
Indywidualnie lub grupowo

Indywidualne karmienie macior
Spokojne maciory bez stresu.
• Jednoczesne karmienie wszystkich macior, aby
uniknąć stresu. Transport paszy i otwieranie
dozowników odbywa się niemal bezgłośnie.
• Stożkowe i okrągłe dozowniki gwarantują
doskonały transport paszy.
User-friendly and secureoperation
• Proste I dokładne ustalanie indywidualnych porcji paszy,
mieszanki, lub granulatu.
• Wygodne okno z przodu, ułatwia podawanie leków,
dodatków I sprzątanie.
• Doskonała I szybka kontrola macior I system karmienia.
• W całości wykonane z polipropylenu, aby działać bez zarzutu
przez wiele lat.
Łatwe sprzątanie dla optymalnej higieny.
• Prosty system “click”- dla rozłączenia w trakcie sprzątania.

Karmienie macior w grupach
Doskonałe warunki bytu.
• Maciory odnajdują pasze od pierwszego dnia bez
szkolenia.
• Jednoczesne karmienie stymuluje naturalne zachowanie
zwierząt.
• Unikanie stresu w grupach prowadzi do prawidłowego
rozwoju nienarodzonych prosiaków.
• Unikalny mechanizm dawkowania gwarantuje dokładną
dystrybucję paszy.
Ekonomiczne i łatwe do sprzątania
• Niski koszt inwestycji i możliwość zamontowania
wszedzie, jeden dozownik na dwie maciory.
• Wygodne okno z przodu ułatwia sprzątanie, podawanie
leków I dodatków do paszy.
• Łatwo zdejmowane czesci dolne dla ułatwienia
sprzątania.
• Doskonała i szybka kontrola macior i systemu karmienia.

Specyfikacja
Techniczna
Dos7™

Dozit™

52 x 18

60 x 32

Max. zawartość (litry)

6 (*) / 7 (**)

7,1 (*) / 8 (**)

Min. zawartość (litry)

1,5 (*) / 1,3 (**)

0,66 (*) / 0,9 (**)

Wymiary (cm)

Dostosowanie skali

co 0,1 litra

Pasza ( dokładna masa 0,5 kg/dm³)

50 g

Granulat (dokładna masa 0,7 kg/dm³)

70 g

System otwierania/zamykania

Max. ilość dozowników na otwór

Przez grawitację, z gruszką.

Tarcza obrotowa z własnym
silnikiem 24V

Otwieranie ręczne:
100 (***)
Otwieranie automatyczne:
400

Wydajność dystrybucji paszy

100 - 120 g/min.

Materiał

Polipropylen

Dzienna konsumpcja paszy (ciąża)
Dzienna konsumpcja paszy (macioranie)

Od 1,0 do 3,5 kg
Od 4,0 do 8,0 kg

Dzienna konsumpcja wody (ciąża)
Dzienna konsumpcja wody (macioranie)
Przestrzeń karmienia dla maciory

Od 10 do to 20 l
Od 20 do 40 l
50 - 60 cm

Powierzchnia dla maciory

40 - 50 cm
1,65 m² (****) to 2,25 m²

Wielkość grupy
Ilość posiłków dziennie
(*) pasza
(**) granulat
(***) system otwierania z przewodem: max 50 dozowników na linie.
(***)system otwierania z rurą: max 100 dozowników na linie.
(****) młode

6 - 8 macior
1 (lub 2)

