Samokrmítka
pro odchov selat a výkrm

Samokrmítka pro odchov selat a výkrm – pro dobrý start selat, vys
Krmné automaty pro odchov selat

Big Dutchman může svým zákazníkům nabídnout širokou paletu samokrmítek, které jsou přizpůsobeny pro
různé oblasti použití:
) samokrmítka pro odchov selat;
) samokrmítka pro výkrm;
) samokrmítka pro velké skupiny, kterými může být
krmeno více zvířat najednou;
) jednomístná samokrmítka.

MultiPorc
MultiPorc je ad libitní samokrmítko na suché krmivo,
které je vhodné pro odstavená selata s váhou od 6
kg do 30 kg. Je kompletně z nerezové oceli, dodává
se s 1 x 5 nebo 2 x 5 krmnými místy.

PigNic

PigNic-EW

Swing

) až pro 40 odstavených selat s
hmotností od 8 kg;
) speciální koryto, ve kterém jsou
voda a krmivo od sebe odděleny
=> krmivo nemůže padat do vody;
) 2 oddělená korýtka vpravo a vlevo
vždy pod napáječkou pro dostatečný příjem vody.

) až pro 40 odstavených selat s
hmotností od 6 kg;
) speciální dávkovací mechanismus, který selata snadno obsluhují;
) PigNic-EW-Jumbo je používán
pro 70 - 80 selat.

) až pro 40 odstavených selat s
hmotností od 6 kg;
) speciální tvar zásobníku (90 l)
zabraňuje tvoření dutin a klenby
v krmivu - plynulé dávkování;
) speciální dávkovací mechanismus,
který selata snadno obsluhují;
) kulaté koryto => optimální využití
krmné plochy, bez usazování
krmné směsi v rozích.

soké denní přírůstky a jednoduchou obsluhu
Všechny samokrmítka jsou vhodná pro použití granulí
i šrotu, mohou být plnûny automaticky nebo ruãnû
jak˘mkoli zaﬁízením na suché krmivo. Mohou b˘t
vestavûny do dûlící stûny, nebo mohou stát volnû v
kotci.
Naši prodejci Vám poradí, které samokrmítko je pro Vaši
stáj nejlepší.

Samokrmítka pro výkrm

MultiMax
MultiMax je ad libitní samokrmítko na suché krmivo pro
výkrm. Je vyrobené z plastu, který je olemován nerezovým
profilem. Samokrmítko je dodáváno pro 1 x 4 nebo 2 x 4
krmná místa. Množství krmiva je jednoduše nastavitelné.
Speciální vibrátor zabraňuje tvorbě klenby krmné směsi.
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PigNic-Jumbo

PigNic je až pro 40 zvířat; PigNic-Jumbo pro 70 - 80 zvířat;
objemný zásobník s kapacitou 80 l resp. 150 l;
2 resp. 3 napáječky k zásobení vodou s dostačujícím dělením mezi krmivem a
vodou, zvířata si však mohou krmivo navlhčit => lepší příjem krmiva;
dávkovací mechanismus je otočný v rozsahu 360° => krmivo se nezalepí,
snadná obsluha zvířaty;
snadné nastavení vydávaného množství;
nízké nerezové koryto je vytvarováno tak, aby bylo snadné čištění pod korytem
sklopné víko => rychlá kontrola, snadné čištění;
konstrukce míchadla v zásobníku zabraňuje vzniku
klenby krmiva.
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jedno samokrmítko až pro
40 zvířat;
80 l zásobník;
dva integrované zvlhčovače
krmiva jsou zvířaty jednoduše obsluhována;
dobře přístupný dávkovací
mechanismus => přesná
regulace vydávaného
množství krmiva;
kulaté koryto => optimální
využití plochy, žádné špinavé
rohy;
samokrmítko dodávané
kompletně v nerezu.

Samokrmítka pro výkrm
U obou krmítek se jedná o jednomístná krmítka, která se vyznačují
těmito vlastnostmi:
) 1 krmítko až pro 12 zvířat od živé hmotnosti cca. 25 kg;
) vestavěný zvlhčovač pro zvlhčování krmiva;
) okraj koryta s nerezovou hranou pro dlouhou životnost;
) krmítka jsou vyrobena z plastu vhodného k recyklaci a nerezu.
SINGLEPORC IV:
) 60 l zásobník;
) dobře přístupný dávkovací mechanismus pro nastavení
požadovaného množství krmiva v 8 stupních;
) dobré nahlížení do koryta => dobrá kontrola.

SINGLEPORC IV

SINGLEPORC VI

SINGLEPORC VI:
) 50 l zásobník;
) dobře přístupný dávkovací mechanismus pro nastavení
požadovaného množství krmiva v 10 stupních včetně STOP stavu
) dávkovací mechanismus z nerezu je snadno demontovatelný

Chov selat a výkrmu ve velkých skupinách je cenově
výhodnější. Nezbytností u velkých skupinových kotců je
použití uzavíratelných středních dělících stěn, které se
využívají pro bezproblémovou selekci např. při naskladnění a vyskladnění.

Přednosti jsou zřejmé:
) nižší investiční náklady na jedno ustájovací i krmné
místo;
) lepší členění kotce, zvířata mají větší plochu na pohyb;
) ustálí se zóny pro aktivitu a pro klid.

Krátké dělící stěny se selekčními dvířky usnadňují kontrolu zvířat a selekci

Pohled na skupinový kotec výkrmu s PigNic-Jumbo
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Velké skupinové kotce pro moderní odchov selat a výkrm

