Systemy karmienia dla prosiaków
i tuczników.

Zaprojektowane dla prosiaków od 5 do 30 kg.
Naturalny instynkt pomaga na starcie.
• Instynkt uczy nowo dodane prosiaki aby
dodawać paszę przy użyciu wirnika.
• Połączenie wirnika z asymetrycznym zbiornikiem
zapewnia swobodny przepływ paszy.
Optymalny wzrost od pierwszego dnia.
• Pasza i woda są w tym samym miejscu co jest
ułatwieniem dla małych prosiaków.
• Pomocny stopień jako część karmidła ułatwia młodym
prosiakom sięgnięcie do specjalnego smoczka.
• Każdy prosiak ustala ilość wody i paszy.
• Opcja suche-mokre ze smoczkiem w misce.
Niezrównana jednorodność i bezstresowe prosięta.
• Zawsze jest wystarczająca ilość miejsca wokół karmidła dla
6-10 zwierząt (zależnie od wybranego karmidłą Blu’Hox ).
• Nie ma walki o miejsce! Wszystkie prosięta, nawet
najmniejsze mają możliwość, by jeść i pić według
własnych potrzeb.
Ważne oszczędności
• Blu’Hox ma specjalny kształt karmidła z krawędziom
przeciw stratom.
• Blu’Hox pozwala na dokładne dostosowanie poziomu
paszy.
• Rozlana woda miesza się z paszą i jest zjadana.

Dla tucznikow od 20 do 120 kg.
Szybki i równy wzrost Fast
• Świeża pasza i woda są w jednym miejscu.
• Mnóstwo miejsca do jedzenia i picia wokół misy.
(Blu’Hox 120: 6 zwierząt - Blu’Hox plus 120: 10
zwierząt)
• Zwierzęta same ustalają ilość paszy i wody.
Znaczące oszczędności paszy i wody.
• Specjalny kształt misy i obręcz wokół utrzymują
pasze w centrum.
• Grill zapewnia świniom ciche, osobne i przestrzenne
miejsce do jedzenia.
• Duża misa uniemożliwia ciężkim zwierzętom na
marnowanie paszy i wody.
• Rozlana woda miesza się z paszą i jest zjadana.
• Opcja suche-mokre ze smoczkiem w misce.
Łatwe zarządzanie.
• Blu’Hox oferuje dokładne odmierzanie poziomu
paszy.
• Asymetryczny zbiornik zapewnia swobodny przepływ
paszy i zapobiega zastoją.
• Karmidła Blu’Hox są proste do czyszczenia.
Blu’Hox daje profity w większych grupach.
• Ważne oszczędności w konstrukcji.
(nieskomplikowany system karmienia, minimum
zamykania w zagrodach)
• Grupy wolone od stresu w czystych strefach.
(aktywność, odpoczynek, karmienie)
• Doskonała równomierność
• Komfortowa obsługa trzody.
• Niskie koszty inwestycji na chlew.

Specyfikacja Techniczna

(5 dol 30 kg)
Ilość zwierząt na karmidło

Blu’Hox 30

Blu’HoxPlus30

40

70

Masa początkowa

5 kg

Masa końcowa

30 kg

Ilość miejsc karmienia

6

10

Ilość smoczków na karmidło *

4

6

Przepływ w smoczkach (l/min)

0,4 – 0,5

Dzienne spożycie paszy (kg)

do 1,5

Pojemność zbiornika (l)

70 l or 150 l

Wysokość karmidła (mm)

1015 or 1210

1035 or 1230

Średnica karmidła (mm)

580

710

Powierzchnia w chlewie dla zwierzęcia (m²)
Czas montażu (1 wyszkolona osoba)

0,3
20 min

35 min

Blu’Hox 120

Blu’HoxPlus120

40

70

* opcja „woda do/z” dostępna w Blu’HoxPlus30
(20 do 120 kg)
Ilość zwierząt na karmidło
Masa początkowa

20 kg

Masa końcowa

120 kg

Ilość miejsc karmienia

6

10

Ilość smoczków na karmidło *

4

6

Przepływ w smoczkach (l/min)

0,8 - 1

Dzienne spożycie paszy (kg)

do 3

Pojemność zbiornika (l)

70 or 150

Wysokość karmidła (mm)

1235 or 1430

1253 or 1448

Średnica karmidła (mm)

710

805

Powierzchnia w chlewie dla zwierzęcia (m²)
Czas montażu (1 wyszkolona osoba)
* opcja „woda do/z” dostępna w Blu’HoxPlus120

0,7 - 1
20 min

35 min

