
FLUXX 330 & 360
Хранилката, която гарантира успешно угояване на бройлери



FLUXX 330 & 360
Две хранилки с много предимства

FLUXX 330 с механизъм за препълване на хранилката с фуража

Хранилка с тавичка FLUXX 330 в заредено положение

Специално разработената  хранилка FLUXX 330 се препълва автоматично за оптимален старт при храненето на еднодневните пилета

Наложилата се вече милиони пъти хранилка 
FLUXX 330 сега е снабдена с нов меха низъм 
за препълване! 
Хранилката се препълва автоматично, така 
щото еднодневните пилета да получат лесен 
достъп до фуража веднага след зарежда-
нето. За прекратяване на препълването, 
хранителната линия просто се повдига и 
въпросният механизъм се затваря. Този 
механизъм може да се вгради допълнително 
и в съществуващи хранилки. За целта 
трябва само да се разменят външния и 
вътрешния цилиндър. 
Предимства за персонала: отпада нуждата 
да се подава на ръка фураж върху хартия.

Разработената от Big Dutchman хранилка 
FLUXX е предназначена за бройлерното 
производство. Тя отговаря на изискванията, 
както на еднодневните пилета, така и на 
тежките птици в края на угоителния период.
Новият дозиращ механизъм се завърта на 
360° и осигурява високо ниво на фуража в 
хранилката през първите дни на отглежда-
нето, като това става лесно и без допълни-
телно усилие. 

В съответствие с възрастта и големина на 
птиците, цялата хранителна линия се 
повди га, дозиращият механизмът за 
регулиране на потока на фуража се затваря 
автоматично и нивото на фуража спада. По 
този начин загубите на фураж се свеждат 
до минимум. Според желанието на клиента 
ние предлагаме различни варианти на 
хранилката FLUXX: 

  диаметър на тавичката: 330 или 360 мм

  FLUXX 330 с решетка от 8 или 14 ребра 
  FLUXX 330 с решетка от 8 или 16 ребра
  с дълбока или плитка тавичка
  FLUXX 330 с механизъм за регулиране 

на препълването на фуража
  с и без осветление FlexLED glo
  с и без шибър за затваряне.

Хранилката е задължителна за всеки 
професионалист угояващ бройлери.



Фуражът тече само тогава, когато хранилката е на пода Еднодневните пилета намират фуража веднага и така се приучват да се хранят от хранилката
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FLUXX 330 с плитка тавичка: препълнена 
само когато се намира на пода

Предимства
1	  тавичката е препълнена с фураж, когато се намира върху постелята, респ. на пода 
	  –> нивото на фуража е високо, идеално за еднодневните пилета
2	  тавичката не е препълнена, когато виси
	  –> ниско ниво на фуража 
	  –> винаги пресен фураж
	  –> без разпиляване на фураж
3	  система за застопоряване без болт –> лесен и бърз монтаж
4	  регулирането на нивото на фуража става много лесно с помощта на 3-степенна 

резба (патент ЕР № 1458231, ЕР № 1458232) 
	  –> избягване на несъзнателно разрегулиране 
5	  грил с гъвкави ребра
	  –> птиците могат да се хранят безпрепятствено
	  –> еднодневните пилета могат лесно да влизат и излизат от хранилката
6	  ръбът на тавичката е широк и силно наклонен навътре
 –> възпрепятства разпиляването на фураж
7  бордът на хранилката е заоблен –> няма опасност от образуването
	  на гръдни мехури в края на угоителния период
8	  крила, които се въртят с външния цилиндър
	  –> възпрепятства разпиляването на фураж
	  –> лесно и основно почистване
9	  тавичката се разкопчава –> основно почистване
10	  плитка тавичка разделена на секции –> оптимални условия за
	  еднодневните пилета при минимално ниво на постелята
11	  V-образна форма на дъното, което потъва дълбоко в постелята
	  –> оптимални условия за еднодневните пилета при дебела постеля
12	  хранилката се монтира с възможност или да се люлее свободно или    

да се фиксира неподвижно за тръбата
	  –> винаги съобразно с изискванията на птиците
13	  шибър за затваряне	–> затваря хранилката



FlexLED glo при хранилка FLUXX 330

FlexLED glo – осветително тяло в хранилката
При FlexLED glo става дума за много 
малка LED-лампа, която е интегрирана  
в средния цилиндър на хранилката.
Тя улеснява бройлерите по-лесно да 
стигнат до фуража. Особено през 
първите дни малките пиленца намират 
храната още по-лесно. По този начин се 
оптимизира началния период от 
угояването на пилетата. Освен това се 
създава добра  възможност да се 
откажем от ръчното подаване на фураж 
върху хартия.

2

7

9

11

12

13

5

FLUXX 330 с плитка тавичка: препълнена 
само когато се намира на пода

FLUXX 360 с дълбока тавичка: не е препълнена
във висящо положение



Технически данни на системата за подаване на фураж AugerMatic
• Фуражна машина с кош вместимост 115 л/75 кг
• Надстройка за коша вместимост 38 л/25 кг
• Максимална дължина на линията 150 м
• Тръба за фураж с 2, 3 и 4 отвора Ø 45мм
• Дължина на тръбата 3000 мм +муфа
• Задвижваща станция 0,37/0,55 kW,230/240 V
 с мотор 50 Hz, 3 фази, 325 U/мин.
  спец. напрежения при запитване
• Капацитет 450 кг/час
• Големина на гранулите до 4 мм
• Окачване централно с лебедка за тавана:
  на ръка или с мотор

Платформа – Код № 15-22-5086

Повече комфорт при угояването на бройлери

iDOL 29 – осветен фуражен сензор за контролната хранилка

Системите за отглеждане, съобразени с 
комфорта на птиците, са основни предиз ви-
кателства към днешния и утрешен ден. За 
постигане на още по-голямо удобство при 
угояването на бройлери ние предла гаме 
допълнителни продукти, а именно:

  използване на кошници със сено и слама;
  повдигнати платформи или кацалки 

A-Reuter;
  бокс с постеля.

Нашите сгъваеми кацалки A-Reuter 5800 са 
изработени само от метал. На различни 
нива върху 4 напречни трегера са монти-
рани 5 кацалки. По този начин дори съвсем 
млади пилета могат да „намерят място“. 
Всяка секция от типа A-Reuter осигурява 
общо 29 м кацален фронт.
Нашите платформи са изработени от 
пластмаса, сглобяват се и се разглобяван 
лесно, а така също могат да се почистват 
основно. Достъпът до самата платформа е 

улеснен, тъй като тя е повдигната само на 
330 мм от пода. Стандартните размери на 
платформата са 3448 х 750 мм = 0,878 м².
Птиците приемат много добре кошовете, 
пълни със сено и слама. Те се окачват да 
висят от тавана и при нужда много лесно 
могат да се премахнат. Повече информация 
за тези и други наши продукти можете да 
получите от други наши проспекти.

Нашият смарт-сензор за фураж iDOL 29 
показва нивото на фуража в предпослед-
ната хранилка. Интегрираното осветление 
в нея е новост, което дава изключително 
предимство по отношение технологията 
на хранене. Привлечени от светлината 
птиците консумират фураж по-често, по 
този начин изпразват контролната 
хранилка и така се гарантира навременно 
дозареждане със смеска за цялата 
хранителна линия AugerMatic.
Сензорът iDOL 29 е свързан здраво към 
полупрозрачния вътрешен цилиндър, така 
че не се налагат никакви допълнителни 
разходи за монтаж. Регулирането на сен-
зора, като напр. чувствителност, таймер и 
отложен/забавен старт, става много лесно 
на ръка с помощта на смартфон АРР. Това 
става благодарение на NFC-Chip в смарт-
фона, който разчита данните от iDOL 29.

Кош със сено и слама – Код № 65-97-3530

A-Reuter 5800 – Код № 83-13-8698

5 – 10 мм



Основни принципи при използване на хранилките FLUXX 330 и FLUXX 360

Отглеждане на подрастващи кокошки-
носачки 1,3-1,5 кг живо тегло*
Fluxx 330: 60-45 птици/хранилка
Fluxx 360: 68-51 птици/хранилка

Отглеждане на носачки 1,8-2,2 кг живо тегло*
Fluxx 330: 45-30 птици/хранилка
Fluxx 360: 51-34 птици/хранилка

Отглеждане на подрастващи пуйки и 
патици до 2,0 кг*
Fluxx 330: ≈ 85 птици/хранилка
Fluxx 360: ≈ 94 птици/хранилка

* Diese Zahlen sind Durchschnittswerte und   
 können je nach Rasse, Besatzdichte und Klima   
 abweichen. Länder spezifische Richtwerte sind   
 ebenfalls zu beachten. 

* При определени размери на сградата с хранилката FLUXX 360 може да 
се спести 1 хранителна линия. 
Всички модели се доставят с преграден шибър (опция) и/или като вариант 
с осветление с лампи FlexLED glo
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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 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br
Рyсия: OOO “Big Dutchman”
Teл.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru
Азия/Тихоокеански район: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.com
Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл.: +86 10 5632 0188 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Европа, Близък Изток и Африка: 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Teл.: +49(0)4447 801-0 · Факс: -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Крайно живо тегло
бройлери

Птици/хранилка
FLUXX 330*

Птици/хранилка
FLUXX 360*

до 1,5 кг ≈ 100 ≈ 117
до 2,0 кг ≈ 85 ≈ 94
до 2,5 кг ≈ 70 ≈ 79
до 3,0 кг ≈ 66 ≈ 70
до 3,5 кг ≈ 55 ≈ 63

Код. № 11-31-4773
- грил с 5 ребра: много лесен достъп до хранилката
- дълбока тавичка за повече фураж

Код. № 11-31-4774
- грил с 5 ребра: много лесен достъп до хранилката
- дълбока тавичка за повече фураж: лесен достъп до  
 фураж, най-вече при минимално ниво на постелята

Код. № 11-31-4771
- грил с 14 ребра: минимални загуби на фураж
- дълбока тавичка за повече фураж в нея

Код. № 11-31-4772
- грил с 14 ребра: минимални загуби на фураж
- плитка тавичка: лесен достъп до фуража особено  
 при минимално ниво на постелята

Код. № 11-31-4788
- механизъм за препълване на хранилката
- грил с 14 ребра
- плитка тавичка с преградки

Код. № 11-31-4680
- грил с 8 ребра: много лесен достъп до хранилката
- дълбока тавичка за повече фураж

Код. № 11-31-4780
- грил с 8 ребра: много лесен достъп до хранилката
- плитка тавичка: лесен достъп до фураж, най-вече при  
 минимално ниво на постелята

Код. № 11-31-4670
- грил с 16 ребра: мин. загуби на фураж
- дълбока тавичка за повече фураж в нея

Код. № 11-31-4770
- грил с 16 ребра: минимални загуби на фураж
- плитка тавичка: лесен достъп до фуража особено при  
 минимално ниво на постелята

За FLUXX 330/360 са валидни: 
Угояване на бройлери – хранене на воля
1 хранителна линия при 4-5 м ширина на 
сградата, това означава:
-   9 - 12 м ширина –> 2 хранителни линии
- 12 - 15 м ширина –> 3 хранителни линии
- 15 - 18 м ширина –> 4 хранителни линии

FLUXX 330 добро съотношение цена - качество/птицемясто

* Дадените стойности са осреднени и могат да варират в зависимост от породата, гъстотата на отглеждане и климата. Законовите изисквания за съответната страна  
 трябва да бъдат съблюдавани.

  FLUXX 360 10 % по-голям хранителен фронт    
  –> 1 хранителна линия по-малко

Представителство в България
Гр. София 1408,
бул. България 11, ет.5, ап.17
тел. 02/950 32 70; 950 32 72
Е-Мail: big_dutchman@abv.bg 


