
EasySlider
Свинете-майки решават кога и колко да ядат



EasySlider – индивидуално хранене в бокса за опрасване
EasySlider е компютърно-управля вано 
дозиращо устройство за боксове за 
опрасване, монтирано под обемния 
дозатор. Свинята-майка може по този 
начин самостоятелно да избере кога 
и колко ще се храни. Тя трябва само 
да задейства махалото вътре в 
тръбата за хранене и порцията ще й 

бъде подадена, ако има право на 
храна. След определено време тя ще 
може да поиска следващата си 
порция. С помощта на системата 
BigFarmNet за управление може да се 
построи персонална крива за хранене 
на всяка свиня-майка. Освен това 
могат да се програмират до пет 

времена за хранене. По този начин 
храната може да се разпредели в 
рамките на деня, което оказва 
положително въздействие върху 
храносмилането и кърменето.
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США: Big Dutchman, Inc.
Teл. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл. +55 16 2108 5300 · bigbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Рyсия: ООО „Big Dutchman“
Teл. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Азия/Тихоокеански район: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Teл. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

Германия: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Teл. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Преимущества
4 индивидуално хранене в боксо-  
 вете за опрасване –> на практика  
 в коритото не остава стара храна,  
 което означава по-малко загуби  
 на фураж;

4 свинята-майка решава кога ще се  
 храни –> предотвратяват се загуби  
 на прасета-бозайници;

4 храната в коритото е постоянно  
 прясна –> подобрена хигиена;

4 системата работи много тихо –>  
 не причинява стрес на свинете- 
 майки и прасенцата;

4 необходимите за свинете-майки  
 количества храна могат да се  
 настройват и проверяват чрез  
 BigFarmNet –> добър надзор и  
 контрол на поведението на хра-  
 не не на всяка свиня-майка, въз  
 можно наблюдение на здравния  
 статус;

4 дозиращото устройство може да  
 се премахне и горният край на  
 тръбата за хранене се отваря –>  
 не са необходими сложно под - 
 държане или цялостно почистване,  
 но въпреки това се създават   
 добри хигиенични условия;

4 цялата система се управлява от  
 BigFarmNet;

4 много добро съотношение между  
 цена и производителност.

Контролен преглед на количествата храна, консумирани дневно от всяка свиня-майка

Дозаторът може да се махне

Стебло вътре във фуражната тръба

Представителство в България

гр. София 1408,
бул. България 11, ет.5, ап.17
тел. +359 2 / 950 32 70; 950 32 72
факс +359 2 / 950 32 71 
E-Mail: big_dutchman@abv.bg


