
Хpaнителни aвтомати
за подрастващи и угоявани прасета



Хранителни автомати – добър старт за подрастващите прасета, висок дневен прираст и лесно обслужване
Big Dutchman може да предложи на 
своите клиенти голямо разнообразие 
от хранителни автомати, които са осо-
бено подходящи за различните сектори:
4 хранителни автомати за подрастващи  
 прасета;
4 хранителни автомати за угоявани  

 прасета;
4 хранителни автомати за сухо хранене;
4 хранителни автомати за хранене с каша.
Всички хранителни автомати могат да 
се използват с гранулиран, разреден  
или брашнест фураж и да се зареждат 
със смеска автоматично или на ръка 

при всяка една система за сухо хранене.
Вграждането на автомата може да стане 
на разделителната стеничка на бокса 
или вътре в самия бокс. Нашите спе-
циалисти могат да Ви консултират 
подробно кой хранителен автомат е 
подходящ за Вашата сграда.

MultiMax
за подрастващи прасета

4 Swing и  Swing-Jumbo са разно- 
 видност на хранителни автомати в  
 подрастването за отбити прасета с  
 тегло от 6 кг нагоре, а също така и  
 като версия за угояването;
4 специалната форма на коша (90/180 л)  
 не дава възможност за образува-  
 нето на мостчета в смеската;
4 специален дозиращ механизъм  
 –> прасетата се самообслужват  
 много лесно;
4 кръгла форма на коритото –> опти - 
 мално използване на хранителния  
 фронт, няма ъгли за замърсяване;
4 монтирани са 2 pecп. 3 нипела за  
 осигуряване на питейна вода;
4 възможност за допълнителна тpъба зa  
 циркулиpaнe на медикаментиpaна вода.

4 хранителен автомат за сухо хранене  
 на воля при подрастващи прасета  
 с тегло от 6 до 30 кг;
4 местата за хранене са от 2 до 6 и са  
 разположени едно- или двустранно  
 (4 до 12 места за хранене);
4 хранителният автомат е изработен от  
 пластмаса с предпазен кант от нер- 
 ъждавейка в областта на коритото;
4 височина: 740 мм;
4 дозирането на количеството смеска  
 става много лесно.

MultiMaxSST
в подрастването и угояването

4 хранителен автомат за сухо хранене на  
 воля при подрастващи прасета от 6 кг  
 нагоре до края на угоителния период;
4 съотношението между броя на  
 животните и местата за хранене е  
 съответно от 6:1 до 10:1* –> добър  
 начин за използване на мястото в  
 помещението;
4 хранителният автомат е изработен от  
 неръждавейка и е с размери 770 мм  
 височина и 1275 мм ширина;
4 подаваното количество смеска може  
 много лесно да се регулира на 11 степени;
4 местата за хранене са 2 х 4.

MultiMax
за угоявани прасета

4 хранителен автомат за сухо хранене  
 на воля в угояването ;
4 местата за хранене са от 2 до 5 и са  
 разположени едно- или двустранно  
 (4 до 10 места;
4 хранителният автомат е изработен от  
 пластмаса с предпазен кант от нер-  
 ъждавейка в областта на коритото;
4 височина: 990 мм;
4 дозирането на количеството смеска  
 става много лесно.

Swing & Swing-Jumbo
за 40 респ. 7080 животни*

Swing за малки прасета Swing-Jumbо за прасета от угояването



Характерни особености 
на всички хранителни 
автомати тип PigNic:
4 лесно регулиране на зададеното   
 количество фураж;

4 дозиращият механизъм може да се   
 върти на 360° –> няма слепване на   
 компонентите в смеската, животните   
 свикват да се самообслужват лесно;

4 във всички хранителни автомати   
 има тръба за оборотна вода -   
 възпрепятства се отлагането на   
 витамини или медикаменти в   
 тръбата за питейна вода;

4 яката на коритото не позволява на живот -  
 ните да избутват фураж извън него;

4 малък отвор на коритото се грижи за   
 това излишната вода да се оттича;

4 дълбокото хранително корито е   
 изработено от неръждавейка и се

  
 намира на известна височина от пода   
 –> повърхността под коритото може   
 много лесно и основно да се почиства;

4 автоматите са снабдени с 2 pecп. 3   
 нипела за питейна вода;

4 прозрачният кош е с вместимост 100/200 л;

4 капакът се повдига и така се осъ-  
 ществява лесен контрол;

4 бъркалка в коша –> не позволява   
 степ ва не и образуване на мостчета   
 във фуража (oпция).

Хранителни автомати – добър старт за подрастващите прасета, висок дневен прираст и лесно обслужване

PigNic & PigNic-Jumbo
за 40 респ. 7080 малки прасета с тегло от 8 кг* нагоре

PigNic & PigNic-Jumbo в угояването
за 40 респ. 7080 свине за угояване*

* допълнително трябва да се съблюдават специфичните за дадената страна пред писания



Групови боксове за модерно 
отглеждане на подрастващи 
прасета и свине за угояване
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Отглеждането в големи групи на подрастващи прасета и 
свине за угояване е едно ефективно решение. Необхо димо 
е в боксовете за групово отглеждане да има вратичка от 
две части, през която стопанинът без проблеми да 
из вършва селекция, респ. да вкарва, премества и изважда 
животните.

Предимствата са ясни:

4 по-изгодни инвестиции за едно скотомясто благо да-   
 рение на икономията от оборудване и техника за   
 хранене;

4 по-добро структуриране на бокса, тъй като животните  
 имат възможност да се движат и играят на една и съща  
 площ;

4 предвидени са зони за движение и почивка, а така   
 също и за тоалетни нужди.

Поглед в бокс за групово отглеждане: крайно угояване с PigNic-Jumbo 
и вратичка от две части

SinglePorc IV SinglePorc VI

SinglePorc IV & SinglePorc VI
Хранителни автомати за кашообразно хранене в крайната фаза на угоителния период

Важни особености, валидни за двата автомата за индиви
дуално хранене:
4 хранителен автомат за макс. 12 животни с живо тегло  
 от 25 кг нагоре;
4 вграден разпръсквател за вода в коритото с цел овлаж- 
 няване на фуража;
4 коритото е с кант от неръждавейка, като гаранция за  
 дългосрочно използване;
4 хранителните автомати са изработени от рециклирана  
 пластмаса и неръждавейка.

Особености за SinglePorc IV:
4 кош с вместимост 60 л;
4 лесно достъпен лост за регулиране на желаното коли- 
 чество фураж в 8 степени;
4 добра видимост в коша -лесен контрол на фуража.

Особености за SinglePorc VI:
4 кош с вместимост 50 л;
4 лесно достъпен лост за регулиране на желаното коли- 
 чество фураж в 10 степени вкл. „стоп”;
4 дозиращият механизъм е от неръждавейка и може   
 лесно да се демонтира.
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