
HydroMix
Управлявано от компютър мокро хранене 

за доходно свиневъдство



HydroMix – модерната система за мокро хранене

Поглед в отделение за угояване с напречно 
монтирано корито и сензор в него за управ
ление на времето за хранене

Сензорно храненеCallMaticpro за хранене чрез самообслуж ваща 
станция в комбинация с HydroMix хранително 
корито

Разработената от Big Dutchman 
система HydroMix е изключител но 
гъвкава при  храненето на свине
майки, малки прасета и свине за 
угояване. Тя се препоръчва 
преди всичко тогава, когато ще 
се използват изгодни фуражни 
компоненти, като напр. суроватка, 
отпадни продукти от хранително
вкусовата промишленост, ССМ 

или силажна царевица.
HydroMix означава съвършена и 
надеждна техника за напълно 
автоматизирана система за 
хранене на свинемайки, малки 
прасета и свине за угояване. За 
да отговорим на изискванията на 
нашите клиенти днес и в бъдеще 
нашите техници непрекъснато 
усъвършенстват системата.

Ето защо понятието HydroMix 
означава оборудване с много 
различни конфигурации. 
След задълбочени разговори с 
нашите клиентите, ние разработ
ваме и реализираме подходящия 
проект.

В помещението за свине-майки систе
мата за мокро хранене HydroMix може 
да се използва при различни причини 
на отглеждане и видове оборудване. 
4 групово отглеждане на подраст  
 ващи ремонтни свине майки
4 незаплодени и бременни животни,  
 отглеждани в индивидуални боксове  
 и самозаключващи  се боксове
4 хранене чрез самообслужваща  
 станция CalMaticpro при групово  
 отглеждани бременни свинемайки

4 в бокса за опрасване посредством инди  
 видуално дозиране за свинятамайка

В помещението с малки прасенца 
препоръчваме сензорно хранене (на 
воля или в точно определено време) 
предимно за отбитите прасенца. По 
този начин при нужда на малките 
може да се предложи прясно пригот
вена храна по всяко време. Дози
рането на фуража става с помощта 
на помпа и въздух под налягане.

В помещението за угояване на живот
ните може да се осигури мокро хра нене 
както в случаите с хранително корито, 
разположено по дължината или 
ширината на бокса (съотноше нието 
животни/хранителен фронт е 1:1), а така 
също и при къси хранителни корита, 
снабдени със сензор (съотношението 
животни/хранителен фронт е макс. 3:1). 
Измерването на нивото на храната в 
коритото става или с помощта на датчик 
на ток или пневматично (Liquid LevelCheck).

Предимства на мокрото хранене HydroMix
4 приготвяне на дажби от отделни  
 компоненти, съобразно потреб  
 ностите на животните –> висок  
 дневен прираст на ниска себес  
 тойност;

4	 компютърен мениджмънт на  
 фермата и храненето –> иконо  
 мия на време и висока сигурност  
 на производството;

4 широкообхватен хигиенен пакет  
 –> минимално разпространение  
 на болестотворни микроорга  
 низ ми, здрави животни;

4 голяма точност на дозирането  
 при всяка хранителна клапа;

4 сигурен транспорт на храната  
 дори на дълги разстояния;

4 системата е съставена на модулен  
 принцип и по този начин е гъвкава  
 при изграждане за големи и малки  
 инсталации –> при нужда изгодно  
 разширение на съоръжението;

4 системата е еднакво пригодна за  
 групово и индивидуално хранене;

4 разходите за фермата са ниски,  
 а системата има дълъг живот.



Поглед във фуражна кухня с инсталация за мокро хранене на подрастващи HydroMix и резервоар за безостатъчно хранене на свинемайки

Управление на мокрото хранене чрез 
самообслужваща станция CallMaticpro

Управление на мокрото хранене в сграда 
за угояване на животни

Управление на мокрото хранене в сграда 
за подрастващи животни

Управление с компютър – голяма точност при всички категории

Предимства на системата за управление нa Big Dutchman
4	 гъвкава система за управление  
 –> използва се за най – различни  
 типове оборудване;

4 лесен и удобен за работа софтуер,  
 който на практика е подходящ за  
 всеки РС;

4 балансирано хранене с помощта  
 на специфични криви на хранене;

4 контрол върху всеки отделен процес;

4 контрол на всяка една хранителна  
 клапа с възможност за автоматична  
 корекция;

4 сравняване на количеството фураж  
 по рецепта и действително пода  
 деното количество;

4 работа от дистанция с приемане  

 и подсигуряване на данните от РС;

4 дистанционно управление на  
 оборудването от произволно  
 голямо разстояние;

4 математическа обработка на всички  
 данни за икономическите показа  
 тели и възможност за тяхното  
 лесно запазване.

Компютърът на Big Dutchman за 
управление прави нашата система за 
мокро хранене HydroMix изключител
но прогресивна при храненето на 
животните. Със софтуерът се работи 
лесно и на практика функционира 
безотказно при всеки РС. По този 
начин Вие сте в състояние само с една 
програма да осъществите мокрото 
хранене на компютъра си в сградите 
за свинемайки и/или малки прасенца 

респ. в угояването. Разбира се систе
мата извършва и математическата 
обработка на икономически важните 
показатели. С помощта на специфич
ните криви за храненето може авто
ма тично да се осъществи контрол при 
отделните клапи, а така също и да се 
сравнят задължителните и реалните 
количества фураж. Много лесно могат 
да се съставят различните фуражни 
рецепти. Заданието и заготовката на 

всички показатели става във вид на 
таблица и освен това е подкрепено от 
графика. Дистанционното предаване 
на данните или алармените сигнали 
може да стане на мобилния Ви теле
фон или с устройство за избиране на 
алармената система и РС.



Еднопосочна (,,глуха‘‘) инсталация с 1 смесител и пълни тръбопроводи

Концепции за оборудването, които вече са се наложили в практиката

Тези инсталации с 1 смесител с пълни глухи 
тръбопроводи са подходящи преди всичко за 
компактни сгради с къси разстояния до фураж
ната кухня. Във всяко отделение животните 
получават своята дажба по индивидуална 
еднопосочна глуха хранителна линия (Stich). 
Добавките се дозират с помощта на Medi
Inject направо в хранителната линия.
В поголеми сгради предлагаме комбинации 
от кръгова линия за безостатъчно хранене 
и съответни ,,глухи‘‘ линии, влизащи в 
отделните помещения (Stichen). Това 
скъсява дължината на тръбната инстала
ция и намалява времето за работата на 
оборудването.

Оборудване за Вашата ферма съобразено с нейната големина
Ако животните трябва да са на мокро 
хранене има няколко точки, които 
трябва да се изяснят предварително. 
А това са:
4 брой и възраст на животните
4 стратегия на храненето (ограни чено  
 или рационирано с помощта на  
 датчици)

4 дължина на транспортните пътища
4 с помощта на какво ще стане транс  
 портирането (вода или въздух)
4 конструктивното решение като  
 безостатъчно хранене (кръгово  
 или еднопосочно (JETStich)
Това са само някои от факторите, 
върху които трябва да се помисли, 

при проектиране на системата. За 
отделните сфери на приложение, Big 
Dutchman е разработил много раз
лични концепции за оборудването, 
които дават възможност за опти
мално напасване към всяка даденост 
във фермата

 пълно пълно еднопосочно безостатъчно празен
 еднопосочно кръгово (празнo) кръгово тръбопровод
Инсталация с 1 смесител x x x*
Инстал. с 1 смесител за безостатъчно хранене вкл. съд за оборотна вода
 x x x x
Инсталация с 2 смесителя x x x*
Инсталация с 2 смесителя за безостатъчно хранене вкл. съд за оборотна вода
 x x x x
Инсталация с 1 смесител за безостатъчно хранене чрез въздух под налягане**   x
Инсталация с 2 смесителя за безостатъчно хранене чрез въздух под налягане**   x

* възможно е само тогава, когато тръбопроводът за JETхранилки е помалък отколкото наймалкото количество смеска или вода
** хранителна система за малки прасенца

Фуражна кухня: Инсталация с 1 резервоар с пълни еднопосочни (глухи) тръбопроводи при 
ферма с 2000 угоени прасета

Когато се прилага сензорното 
хранене инсталацията с един 
смесител и пълни инвидивидуални 
,,глухи‘‘ хранителни линии е 
идеалното решение, тъй като 
използването на малки по обем 
порции е технически  полесно.



Еднопосочна (,,глуха‘‘) инсталация с 1 смесител вкл. съд за 
оборотна вода и JET-Stich

Инсталация от 1 смесител, резервоар за оборотната вода с везна и кръгов 
тръбопровод без остатък

Фуражна кухня с 1 смесител, плюс съд за оборотна вода и 4 JETStichen

JET-Station

Фуражна кухня: инсталация с 1 смесител с точно 
измерено количество оборотна вода

При тази концепция забърканата смеска се 
дозира без остатък за всяко едно хранене. 
Поради това, че оборотната вода постъпва в 
резервоар, който е съоръжен с везна, няма 
паузи в процеса на хранене, тъй като не е 
необходимо изпомпване на оборотната 
вода в резервоара за смесване. Тази 
концепция е много добра за ферми със 
свинемайки.

След като приключи храненето 
водата се връща обратно с помощта 
на тапите и въздуха под налягане в 
резервоара за оборотна вода, където 
се претегля и остава на разположе ние 
до следващото забъркване на 
храната. Така до следващото хранене 
основната линия (Stich| остава празна 
и чиста. Второстепенните тръби все 
пак остават пълни с храна.

Комбинацията от еднопосочен (глух) тръбо
провод JETStich и второстепенни разкло
нения е добра концепция за уго ителните 
стопанства. Пътят на фуража е къс и са 
необходими много малко тръбопроводи. 
При тази концепция 1 JET (вретенооб
разна тапа) се придвижва през главния 
тръбопровод, с помощта на въздух 
под налягане. Това означава: след 
разбъркването JETът избутва най
напред фуража до края на основната 
линията (Stich). Веднага след това 
става подаването на съответната 
доза фураж и се добавя вода 
дотогава, докато съдържанието в 
тръбата не се подаде без остатък. 
По този начин в същото това време 
тръбопроводът се промива.



При тази концепция едновременно 
работят 2 смесителя, като смесител за 
забъркване на смеската и за изпомп
ване на храната. Освен това цялото 
необходимо количество смеска се раз
пределя на няколко порции. Докато в 
единия смесител се забърква смеската 
в същото време вторият постепенно 
се изпразва. Това означава, че с 
въпросното оборудване Вие сте в 
състояние едно временно да правите 
смеска и да хра ните животните. 

Инсталация с 2 смесителя и резервоар за оборотната вода

Инсталация с 1 смесител с резервоар за оборотна вода при безостатъч-
ното хранене: оборудване Swap

Промиване на тръбите: След като 
приключи храненето инсталацията 
вкл. всички клапи, отвеждащите 
фуража части, тръбопроводите, а 
така също и резервоарите за смес
ване и оборотна вода се измиват с 
чиста вода. Между отделните хране
ния в тръбопроводната инсталация 
има чиста вода, която при следващото 
хранене се вкарва в директно в 
смесителя и се използва при след
ващата заготовка на смеската.

Фуражна кухня: инсталация с 1 смесител с 
точно измерено количество оборотна вода

Фуражна кухня: инсталация с 2 смесителя с резервоар за оборотна вода

Това оборудване може да се инсталира 
и при безостатъчното хранене 
(кръгов тръбопровод или JETStich).
Предимството е, че големи групи 
животни могат да се хранят бързо и 
с много различни смески. Между 
изхранването на различните смески 
няма нужда от изчакване.

Тази концепция представлява дораз
работване на инсталацията с 2 смеси
теля и резервоар за оборотната вода. 
Инсталацията с резервоар Swap 
работи без допълнителен резервоар 
за оборотната вода. Според необхо
димото количество храна за момента 
двата резервоара служат или като 
смесители или като резервоар за 

оборотна вода. Тъй като резервоарите 
са с различна големина точното 
забъркване на храната и нейното 
дозиране може да бъде от съвсем 
малки количества до много големи  
в зависимост от необходимото в 
момен та. Компютърът за управление 
решава, след като от сензорите 
получи информация на всички 

хранителни корита кой от резер
воарите за какво да се използва. С 
помощта на тази концепция могат да 
се покрият различните изисквания, 
които настъпват найвече при затво
рените респ. комбинирани системи за 
производство.



Предимства на инсталацията със Swap 
- оборудане
4 точно, хомогенно забъркване на  
 смеската и дозиране на големи и  
 малки количества –> много гъвкава  
 система;
4 няма нужда от допълнителен резер  
 воар за оборотната вода –> икономия  
 на инвестиции;
4 и двата резервоара се задействат  
 с оптимално количество смеска –>  
 подобрена хигиена.

Инсталация с 1 или 2 резервоара при безостатъчно хранене и прочистване на 
тръбите с въздух под налягане

4 при забъркването на смеската може  
 да се използва различно количество  
 топла вода;
4 безостатъчно подаване на смеската  
 –> в тръбопровода няма никакви  
 остатъци от фураж;
4 използваните витамини и мине рал  
 ни вещества се влагат без опасност  
 от задържане по тръбите;
4 има възможност в състава на смес  
 ките да се вложат до 48 компонента  
 –> голяма гъвкавост когато се  
 използват евтини компоненти;

4 оптимизиране състава на смеската  
 съобразно потребностите на пра  
 сенцата –> многофазово респ. мулти  
 фазово хранене с цел плавно пре  
 минаване от една към друга смеска;
4 макс. добра предпоставка за  
 хигиената на храненето и по този  
 начин за отглеждането на здрави  
 прасенца;
4 има възможност хранителните клапи  
 да се монтират извън отделението  
 –> в отделението липсва ел.   
 инсталация.

Фуражна кухня: инсталация с 1резервоар при безо статъчно 
хранене с прочистване на тръбите с въздух подналягане

Фуражна кухня: инсталация с 2 резервоара и резервоар за оборотната вода

Това оборудване е специална разработка за 
храненето на отбити прасета с тегло от 6 кг 
нагоре. С помощта на въздух под налягане 
тръбопроводите се поддържат винаги чисти. 
Няма нужда водата да служи като среда 
за подаване на храната. Това означава:
4 често се предлагат малки порции, като  
 по този начин през целия ден се   
 разпределят пресни дажби –> висока  
 дневна консумация;
4 има възможност да се изхранват  
 фуражни смески със значително  
 повисоко съдържание на сухо  
 вещество;
4 в инсталацията няма оборотна вода;



Сензорно хранене

Ограничено хранене чрез управление на времето за хранене

Ограничено хранене на дълго корито с измерване времето за хранене с помощта на датчик

Падаща тръба с патентован разпределител за хранене на прасенца с помощта на въздух под налягане

Предимства
4 съотношение животно/хранителен  
 фронт макс. 3:1 –> подобре се  
 използва пространството в сграда;

4 хранене според потребностите  
 на животните чрез използване  
 крива на хранене;

4 датчикът сигнализира дали   
 коритото е пълно или празно;

4 често подаване на храната озна  
 чава малко количество забъркана  
 прясна порция;

4 гъвкава форма и размер на боксо  
 вете, удобство при реконс трукция  
 на сградата;

4 управление времето за хранене –>  
 автоматично напасване на коли чест  
 вото храна според апетита на животните.

При сензорното хранене на късо 
хранително корито се отчита дали 
хранилката се изпразва или не. При 
тази система съотношението животно/ 
хранителен фронт може да бъде дори 
3:1. В резултат на това се създават пре
димства за поефективно използване 
на полезната площ в помещението. 
Освен това датчиците ни помагат да 
постигнем оптимални резултати от 
храненето. Датчикът е изработен от 
неръждавейка и се монтира на дъното 
на коритото. За всеки 3,50 м от дължи
ната на хранителното корито се 
използва 1 датчик. Той измерва дали 
между храната и стеблото на сензора 
има съприкосновение. Ако няма досег 
датчикът подава информация на 
компютъра „празно”. Това става на 
индивидуално посочени интервали от 
време. Дори и при сензорното хранене 
на късо корито има възможност и 
смисъл за управление на времето за 
хранене.

При ограниченото хранене в дългото 
корито фуражът се подава 2 до 4 пъти 
на ден. Съотношението животно/ 
хранителен фронт е 1:1. Тъй като по 
време на хранене всички животни са 
подредени на коритото стопанинът 
има възможност в същото това време 
да огледа своето стадо. Животните, 
които не са на коритото могат лесно 
да бъдат маркирани и по този начин 
покъсно да бъдат внимателно наблю
давани респ. третирани.
Допълнително може да се монтира и 
датчик, който да регистрира времето 
за хранене и да подаде тези данни 
понататък на системата за управле
ние. Ако хранителното корито бързо 
се изпразни, следващата дажба храна 
автоматично се завишава. Ако остане 
фуражът подълго в коритото, то 
следващата дажба се намалява.

Ефективни стратегии за хранене в свиневъдството



Почистване на резервоара

Пневматични части – насочваща фуния за компоненти

С помощта на задвижваните от мотор 
въртящи се глави има възможност за 
напълно автоматично почистване на 
смесителя и резервоара за оборотна 
вода. Въртящите се глави със спе
циално разработени променливи 
дюзи се нагаждат към съответното 
количество вода и налягане. По този 
начин и при малки количества вода 
ефектът от цялостното почистване на 
резервоара е гарантиран. Посредст
вом отделен водопровод и помпа, 

почистващите глави се захранват с 
чиста вода. Тази система за почист
ване може да се вгради допълни
телно във всяка инсталация за мокро 
хранене. 

Пневматичната насочваща фуния се 
грижи за това, защото отворът, през 
който преминава фуражът, да е 
дотогава отворен, докато всички сухи 
съставки за смеската не попаднат в 
смесителя. Това означава, че фуни ята 
остава затворена и тогава, когато 
след дозирането на фуража 
въртящите се почистващи глави и 
мъглообразователите се включат за 
почистване на резервоара. По този 

начин сухите фуражни компоненти 
не могат да поемат влага. Благо
дарение на това, че фунията е 
разположена в средата може да се 
постигне особено добро смесване на 
всички съставки.

ХИГИЕНАТА – основна предпоставка за здрави животни
Обширната, но все пак проста и евтина 
програма на Big Dutchman за хигиена, 
се грижи затова животните Ви да 
останат здрави и да постигнат макси
мално добър дневен прираст. Към 
пакета от хигиенни мерки спадат:
4 пневматична входяща фуния за  
 компонентите;
4 ефикасно почистване на резервоа  
 рите с помощта на ротационни  
 почистващи глави;
4 мъглообразовател.

Предимства
4 съблюдаването на отделните  
 хигиенни мероприятия води до  
 намалено разпространение на  
 микроби по цялата система за  
 хранене;

4 постига се висок ефект от   
 почистването при обозрими  
 разходи;

4 напълно автоматично почист  
 ване;

4 икономичен разход на вода и  
 киселина;

4 интервалите за почистване са  
 свободноизбираеми;

4 ниски разходи за поддръжка.

Мъглообразувател 
Мъглообразувателят е пригоден най
вече за дезинфекциране на резер
воара за фураж и оборотна вода. С 
помощта на тази система по няколко 
пъти на ден могат да се разпръскват 
във вид на мъгла малки количества 
киселина. Отлаганията на маслен 
филм, който се образува по стените 
на резервоарите след продължител на 
употреба, могат да се отстранят без 
остатък. Мъглата достига до всеки 
ъгъл и по този начин се грижи за 
оптималното дезинфекциране.
Мългообразувателят работи с въздух 

под налягане. В същото време, благо
дарение на създалото се подналягане, 
се засмуква киселина без да е нужно 
използване на помпа.
Когато се съблюдават необходимите 
мерки по безопасност мъглообразо
вателят може да се вгради и допъл
нително. За тази цел ни е необходим 
предпазителен шалтер на резер воара, 
снабден с автоматична ключалка.



Бъркалка тип LБъркалка тип М

Основни части на инсталацията за мокро хранене HydroMix

Смесител

Бъркалка

Бъркалка с регулируемо ниво

Имате възможност да изберете между:
Квадратен резервоар от високо-
качест вена неръждавейка с 
вместимост от 300 л (мин. количество 
фураж за забъркване на смеската 30 кг) 
до 8000 л (мин. количество 150 кг). За 
поголеми резервоари може да се 
даде поръчка.

Кръгъл резервоар от високо качест-
вена неръждавейка с вместимост от 
160 л и 250 л (мин. количество 8 кг).

Кръгъл или правоъгълен резервоар 
от устойчива на киселина GFK, съста
вен от отделни сегменти с вмести мост 
от 1500 л (мин. количество фураж за 
забъркване на смеската 150 кг) до 
10000 л (мин. количество фураж  за 
забъркване на смеската 250 кг).
За поголеми резервоари може да се 
даде поръчка.

В зависимост от смесителите имаме и 
различен тип бъркалки.
Всички те са изработени от неръжда
вейка и се грижат за оптималното 
забъркване на всички фуражни 
съставки до хомогенен бульон.

Новата бъркалка на Big Dutchman се 
нагажда непрекъснато към нивото на 
смеската в смесителя. Оптималното 
забъркване на всички фуражни 
компоненти в смеската е от реша
ващо значение за осигуряването на 
хранителни вещества за всяко едно 
животно според неговите потреб
ности, независимо от това дали се 

касае за големи или малки 
количества.



Схема за начина на действие на бъркалката с регулируема височина

Електронен кантар
В зависимост от конструкцията резер
воарът за смесване на фуражните 
компоненти е окомплектован с преци
зен електронен кантар на 3 или 4 
точки на претегляне. Стабилните 
стебла на кантара са монтирани под 
резервоарите. Те отчитат всяка 
промяна в теглото, както при отмер
ването на отделните фуражни 

съставки, а така също и при 
отмерването на дажбите от 
готовата смеска, след което 
подават с голяма точност 
съответните данни на 
компютъра.

Бъркалката с регулируемо ниво се 
грижи за перфектното забъркване на 
всички съставки. Освен това се подоб
рява и хигиената на резервоара, тъй 
като по стените му се отлага помалко 
фураж. 
Бъркалката може да се монтира и при 
вече съществуваща инсталация 
HydroMix.

Сепаратор на чужди тела
С цел безпроблемен транспорт на 
фуража и предпазване на машините 
от повреда  системата трябва да бъде 
съоръжена със сепаратор на чуждите 
тела. Той е направен от неръждавейка 
и има средно разположени вход и 
изход. Фуражната супа постъпва 
върху една напречна ламарина, така 
че скоростта и се забавя, като се 

създава възможност чужди тела (напр. 
камъни и др.) да паднат на дъното на 
сепаратора. Вграденият в сепаратора 
магнит служи за отстраня ване на 
метални примеси. Изпразването и 
почистването на сепаратора става 
лесно, чрез отваряне без специален 
ключ на шарнирен капак разположен 
върху горната му част.

Компресор
Използваните от Big Dutchman 
висококачествени компресори 
осигуряват необходимото количество 
въздух под налягане, за да могат да 
се управляват всички налични клапи. 
По стандарт предлагаме 4 типа. 
Други модели може да се доставят 
по заявка.

 Бутален компресор Винтов компресор

Напрежение  V 400 400 400 400
Мощност  kW 1,5 4 4,0 7,5
Капацитет при засмукване л/мин. 350 900  
Вместимост  л 50 100  
Налягане  бар 10 10 10 10
Брой на цилиндрите  1 2  
Капацитет л/мин.   450 930
Сепарираща цистерна л   500 500



Клапа за фураж
Всички клапи за фураж на Big Dutch man 
имат тяло, оптимизиращо потока, масив
ни са и са функционални. Надеждни са 
и не се износват лесно. В зависимост 
от концепцията на оборудването се 
използва и съответната клапа.

Клапа за фураж с магнетвентил 
Тази клапа се е наложила от много 
години и се използва на хиляди места 
по света. Управлява се по електронно 
пневматичен способ и дава възмож
ност за много гъвкаво приложение, като 
се монтира в тещика на тръбопровода.

Клапа за фураж без магнетвентил
Ако в отделенията не трябва да се 
монтират клапи с магнетлентил, ние 
предлагаме фуражна клапа без 
магнетвентил. Често пневматичното 
управление на клапите и сензорите в 
хранителното корито става с общо 
табло, на което са разположени 
клапите, което пък от своя страна е 
монтирано на централния коридор.

Т-образна трипътна сферична клапа 
Сферичните клапи се отличават с 
изключителната си компактност (опти
мална комбинация от тяло на клапата 
и сферата). Това е особено важно 
качество при храненето на бозайниче
тата, тъй като тук изискванията за 
хигиената са особено високи. При 
това сферичните клапи найдобре се 
справят с причинените от системата 
повисоки изисквания по отношение 
на налягането при придвижване на 
храната.

Клапа за фураж JET
Оборудването с JETStich изисква 
специална фуражна клапа, при която 
вътрешният диаметър на тръбата да 
е равен на този на клапата. Достав
ката може да включва клапи за тръби 
с диаметър 50 и 63 мм.

   Клапа за фураж с магнетвентил

Клапа за фураж без магнетвентил Кутия за пневматично управление на 
клапите за фураж

Тобразна трипътна сферична клапа за 3 
направления от неръждавейка

Клапа за фураж JET

Помпа за фуражната супа
Мощните помпи на Big Dutchman 
гарантират безпроблемния транспорт 
на фуража от смесителя до хранител
ното корито.
В зависимост от системата за хранене 
дължината на тръбопровода, консис тен
цията и вида на фуража могат да се 
използват центробежна или шнекова 
помпа. Оборотите на помпите се регу ли
рат предимно чрез честотен регулатор.

  Центробежна помпа Шнекова помпа

Мощност kW 4,0 5,5 7,5 3 3 3 4 7,5
Транспорт. кол. по време на хранене л/мин 120 135 160  60 130 200 300 400
Макс. налягане при транспорт бар 3,6 3,8 4,8 8 6 4 4 4
Типични сфери на приложение  угояване,бременни,трансфер угояване,бременни, трансфер



TwinSpin – тръбна система за хомогенно пренасяне на смеската до фуражното корито

Резервоар за прясна вода

От смесителя до клапата за фураж 
смеската се изпомпва по устойчиви 
на киселина тръби от пластмаса 
(доставят се с различен диаметър). 
Разработената от Big Dutchman нова 
тръбна система TwinSpin транспор
тира фуражната смеска до хранител
ното корито без тя да се разслоява 
на отделните си съставки. Системата 
TwinSpin е пригодна както за ,,глухи‘‘ 
тръбопроводи Stich, а така също и за 
кръгови инсталации. Тя се отличава с 
вграден двоен вал. Нашите тестове 
показаха: смеската достига до храни
телното корито респ. до животното с 

непостигнато досега качество на 
размесване. 
Тази система препоръчваме найвече 
при:
4 дълги транспортни пътища;
4 рецепти с ниско съдържание на  
 сухо вещество;

4 когато съставките са с високо специ  
 фично тегло, респ. трябва да се  
 използват такива, които са със слаба  
 способност за поемане на вода;
4 при ниска скорост на дозиране,  
 респ. ниска скорост на потока, като  
 напр. в сградите за опрасване.

Предлаганите от Big Dutchman резер
воари за чиста вода са изработени от 
пластмаса и са с различна вмести
мост (1000 л, 2000 л, 5000 л, 10 000 л.) 
Освен това те могат да се свързват 

по няколко към една и съща система 
за чиста вода. Всички използвани 
резервоари са прозрачни. По този 
начин не се образуват алги.
Помпата за прясна вода работи с 

налягане над 5 бара, което е необ
ходимо за основното почистване на 
съда.

Резервоар за 10000 л чиста вода

Поглед в тръба TwinSpin

Фуражна кухня за безостатъчно хранене с 2 смесителя и 2 резервоара по 2000л за чиста вода

Предимства
4 фуражът е с постоянен хомогенен  
 състав от смесителя до клапата –>  
 на всяка клапа постъпва смеска с  
 едно и също съдържание на   
 сухото вещество;

4 подобряват се качествените пока  
 затели на точността на дозиране  
 чрез запазване хомогенността на  
 смеската;

4 няма отлагания следствие на седи  
 ментация –> няма запушвания;

4 следствие на турболенцията в  
 тръбата хигиената в нея се   
 подобрява значително;

4 почти няма загуба на налягане;

4 доставя се с цвят тъмно сиво и  
 транспарентен, а така също с  
 диаметър на тръбите 50 и 63 мм;

4 системата може да се доизгради  
 на вече съществуващо оборудване  
 за мокро хранене.



MediInject – идеалната система за подаване на лекарствени средства
С предлаганата от Big Dutchman 
система MediInject можете да пода
вате на своите животни специално 
водоразтворими добавки, витамини 
или други активни вещества. И това 
става напълно автоматизирано и 
изключително точно.
Дозирането може да стане на три 
различни места:
4 впръскване от клапата директно  
 към потока от фураж в коритото  
 –> активното вещество не минава  
 през тръбопровода за фураж. Не  
 се стига до нежелано замърсяване  
 на тръбопровода с медикамент;

4 впръскване в ,,глухи‘‘ тръбопро  
 води или във второстепенни  
 тръбопроводи;

4 впръскване директно в смесителя.

Съоръжението MediInject е оборуд
вано с мобилна помпа и станция за 
смесване, която може да се използва 
за няколко сгради. Стационарен 
вариант може също да се достави.
Тъй като сместа с активно вещество 
се превърта респ. разбърква през 
определен интервал от време, могат 
да се използват и трудноразтворими 

препарати. След като приключи 
подаването на медикаменти 
кръговият тръбопровод за лекарст
вени средства трябва да се промие с 
вода, за да няма остатъци в него.

MediInject може допълнително да се 
изгради към всички управлявани от 
компютър системи за мокро хранене.

Мобилен MediInject с вместимост на 
резервоара 100 л; код № 21002558

Стационарен MediInject с вместимост на 
резервоара 300 л; код № 83082253

Liquid LevelCheck – пневматично определяне на нивото в хранителното корито
С помощта на системата Liquid Level
Check може до милиметри да се опре
дели нивото на храната в коритото. 
По този начин имаме възможност 
наново да се забъркат и подадат 
необходимите дози пресен фураж 
безпрепятствено и точно на малки 
порции. При този нов принцип на 
пневматично определяне на нивото, 
наречен още метод Einperl, се вдухва 
въздух с ниско налягане и обем през 
тръбата със сензори върху евентуално 
останалия в коритото фураж. За тази 
цел тръбата с датчик се поставя на 
дъното на фуражното корито. В зави си
мост от нивото на фуража в коритото 
се променя и налягането в тръбата с 
датчик. Измерването става с уреда за 
управление на Liquid LevelCheck. На 
равномерни интервали от време се 
извършва проверка дали коритото не 
е празно, респ. колко е съдържанието 
на храна в него. По този начин стопа
нинът има възможност да реагира на 

действителните количества остатък в 
коритото и точно да дозира допъл
нителните количества пресен фураж. 
Животните получават постоянно пряс но 
приготвен фураж в малки количества. 
Това повишава консума цията и 
подобрява хигиената в коритото.

С помощта на датчик може да се установи 
дали в коритото има храна и какво е 
нейното количество

Управление на Liquid LevelCheck – може 
лесно да се монтира в коридора











PEF-система – силажната царевица става смилаема и за свинете
Новата система PEF, разработка на Big 
Dutchman, дава възможност за използ
ването на силажна царевица дори и в 
храненето на свинете. Поради тях
ното диетично действие суровите 
влакнини представляват важна със
тавна част на храната. Участието на 
3,5 до 4,5% при 88% сухо вещество 
във фуража на прасета за угояване 

(ориентировъчна стойност), подо
брява здравословното състояние на 
животните и те се чувстват добре.Това 
съвсем не е някакво ново познание. 
Много често на практика е трудно в 
съответствие с енергийното ниво и 
съдържанието на белтъчини да се 
постигне изгодно влагане и на опти
мално количество сурови влакнини 

във фуража. Със системата PEF Big 
Dutchman дава възможност на своите 
клиенти, които  прилагат мокрото 
хранене, да влагат до 15% силажна 
царевица в рецептата на свине за 
угояване. Нашите специалисти ще Ви 
информират подробно.

Изграждане и начин на действие

Предимства
4 богатият на сурови влакнини  
 фураж стабилизира стомашно 
 чревния тракт –> здрава чревна  
 флора, поспокойни животни;

4 потиска се образуването на коли 
 бактерии;

4 намалява се използването на  
 антибиотици;

4 силажната царевица е евтино  
 фуражно средство. При нея засе  
 тите площи се използват подобре,  
 отколкото при царевицата за   

 зърно или ССМ;

4 системата PEF може да се инста ли ра  
 допълнително (при всеки вид  
 мокро хранене);

4 разходите за поддръжка са ниски.

PEF идва от: Р – пулсиращи E електри
чески и Fполета. Това означава, че 
надробеното царевично растение е 
подложено на импулси от високо 
напрежение и в резултат на делени
ето на клетките то става смилаемо. 
Надробеното царевично стебло се 

смесва с вода в резервоар за първо
начално забъркване . След това 
цялата смес преминава през специал
на дробилка . Получената по този 
начин хомогенна каша остава на 
разположение като отделна съставка 
в мокрото хранене. Веднага след като 

компютърът извика тази съставка тя 
преминава през системата PEF , раз
гражда се и веднага се транспор ти рана 
до смесителя . Така рецептата става 
годна за изхранване на животните.

Надробена свежа силажна царевица Силажна царевица и вода в резервоара за 
първоначално смесване

Каша от силажна царевица (надробена) в 
резервоара за първоначално смесване
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CAЩ: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бpaзилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Pycия: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Aзия: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kитай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Гepмaния: 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Дозатор за ССМ – директно подаване в смесителя

Предлаганите от Big Dutchman доза
тори за ССМ са особено подходящи 
за съхраняването на ССМ, навлаж
нено зърно и каша (утайка), или 
други фуражни култури, от където 
след това да се включват в системата 
за мокро хранене.
Запасният съд е изработен от неръж
давейка и е с различни размери. 
Кръгообразният под на съда е обо
руд ван със специална бъркалка, която 

се задвижва от сервомотор. 
Това не позволява в резервоара да се 
образуват мостове. С помощта на шнек 
за изнасяне и напречен шнек фуражът 
се транспортира директно до резер 

воара за първоначално забъркване. 
Дозаторът за ССМ може да се инста
лира вътре във фуражната кухня или 
навън, като се покрие с капак.

ССМ (Cob Corn Mix), както и отпад ните 
продукти от хранителновкусовата 
промишленост са ценна храна, която 
безпроблемно може да се дава при 
мокрото хранене на животните и по 
този начин да се намалят разходите 

за фураж. Чрез своята богата продук
това листа Big Dutchman може да 
задоволи почти всяко желание на 
своите клиенти. Тук спадат дозаторите 
за ССМ и навлажнено зърно, а така 
също и дробилките за хляб с най

различни размери и изпълнения. 
Нашият дозатор за ССМ се доставя и 
с допълнително уплътнение, така че 
могат да се съхраняват и дозират 
дори и силно навлажнени компо
ненти.

Отличителни качества
4 според вида и надстройката   
 обемът на дозатора възлиза на  
 2,3 – 14 м3;

4 за задвижването се използва  
 мотор с мощност 4 или 5,5 kW,  
 който не се нуждае от поддръжка;

4 шнекът за изнасяне е с отделен  
 мотор;

4 надстройката, която е в 10 градуса  
 стъпки дава възможност за гъвкавост;

4 има опция с 2 изхода и плътно  
 затварящ се капак срещу дъжд;

4 всички части на дозатора, а така  
 също и шнековете в тръбите,  
 които имат допир до храната, са  
 изработени от неръждавейка.

Дозаторът на Big Dutchman  се доставя с различни размериПод на резервоара с Zбъркалка и шнек за 
изнасяне


