
Automaty paszowe
Dla odchowu prosiąt i tuczu



Automaty paszowe – dobry start warchlaków, wysokie dzienne przyrosty, prosta obsługa
Firma Big Dutchman oferuje swoim 
klientom szeroką gamę automatów 
paszowych, które stosowane są w 
różnych obszarach:
4 automaty do odchowu prosiąt;
4 automaty do tuczu;

4 automaty do paszy suchej;
4 automaty do paszy mokrej.
Wszystkie automaty dostosowane są 
do używania paszy w formie sypkiej, 
granulatu lub pelletsów. Mogą być 
one zasilane ręcznie lub automatycz-

nie poprzez system zadawania paszy. 
Można je wmontować do ściany kojca 
lub umieścić bezpośrednio w kojcu.
Wszelkie informacje dotyczące najleps zego 
typu automatu mogą Państwo zasięgać 
u naszych doświadczonych doradców.

MultiMax
do odchowu prosiąt

4 Swing i Swing-Jumbo dostępny jest  
 w wersji warchlakowej dla warchlaków  
 odsadzonych (od 6 kg) oraz tuczowej  
 dla tuczników;
4 specjalna forma pojemnika paszowego  
 (90/180 l) zapobiega zbrylaniu się paszy;
4 specjalny mechanizm dozujący –>  
 łatwa obsługa przez warchlaki;
4 okrągłe koryto –> optymalne wykor- 
 zystanie powierzchni żywieniowej,  
 brak zabrudzeń w kątach;
4 dostępny z 2 lub 3 smoczkami do  
 poboru wody;
4 rura obiegowa – cyrkulacja wody,  
 dostępna dla pojedynczych auto- 
 matów.

4 automat paszowy do paszy suchej  
 ad libitum dla prosiąt odsadzonych  
 o wadze od 6 do 30 kg;
4 ilość miejsc żywieniowych od 2 do 6,  
 które rozłożone są jedno- lub dwustronnie  
 (w sumie 4 do 12 miejsc żywieniowych);
4 zbudowany jest z tworzywa sztucznego,  
 krawędzie w okolicy koryta wykonane  
 ze stali szlachet nej;
4 wysokość: 740 mm;
4 dozowana ilość paszy daje się łatwo ustawić.

MultiMaxSST
do odchowu prosiąt i tuczu

4 automat paszowy do paszy suchej ad  
 libitum, zakres zastosowania – od prosiąt  
 odsadzonych (od 6 kg) do tuczu  
 końcowego;
4 stosunek ilości zwierząt do miejsc  
 żywieniowych od 6:1 do 10:1* –> efek-  
 tywne wykorzystanie miejsca w budynku;
4 zbudowany jest ze stali szlachetnej,  
 wysokość – 770 mm, szerokość – 1275 mm;
4 dozowana ilość paszy daje się ustawić  
 na 11 poziomów;
4 dysponuje 2 x 4 miejscami żywieniowymi.

MultiMax
do tuczu

4 automat paszowy do paszy suchej  
 ad libitum do tuczu;
4 ilość miejsc żywieniowych od 2 do 5,   
 które rozłożone są jedno- lub dwustronnie  
 (w sumie 4 do 10 miejsc żywieniowych);
4 zbudowany jest z tworzywa sztucznego,  
 krawędzie w okolicy koryta wykonane  
 ze stali szlachetnej;
4 wysokość: 990 mm;
4 dozowana ilość paszy daje się łatwo  
 ustawić.

Swing & Swing-Jumbo
dla maksymalnie 40 lub 70 - 80* zwierząt

Swing dla warchlaków Swing-Jumbo dla tuczników



 

Ważne cechy wszystkich 
automatów paszowych PigNic:
4 łatwe ustawianie dozowanej ilości   
 paszy;
4 mechanizm dozujący ruchomy w   
 zakresie 360° –> zapobieganie   
 sklejaniu się paszy, łatwa obsługa   
 przez zwierzęta;
4 wszystkie automaty są dostępne z   
 rurą obiegową do cyrkulacji wody   
 –> zapobieganie odkładaniu się wita-   
 min lub lekarstw w rurze pojenia;

4 kołnierz paszowy zapobiega   
 wysypywaniu przez zwierzęta   
 paszy z koryta przez zwierzęta;
4 małe otwarcie w korycie umożliwia   
 odpłynięcie nadmiaru wody;

4 głębokie koryto ze stali szlachetnej   
 jest umieszczone nad podłogą   
 –> łatwe, gruntowne czyszczenie   
 powierzchni pod korytem;
4 wyposażenie w 2 lub 3 smoczki;
4 przezroczysty pojemnik paszowy   
 o pojemności 100 / 200 l;
4 uchylna pokrywa –> łatwa kontrola;
4 mieszadło w pojemniku na paszę   
 –> zapobiega zbrylaniu się paszy (opcja).

Automaty paszowe – dobry start warchlaków, wysokie dzienne przyrosty, prosta obsługa

PigNic & PigNic-Jumbo dla warchlaków
dla maksymalnie 40 lub 70 - 80* prosiąt odsadzonych od 8 kg

PigNic & PigNic-Jumbo dla tuczników
dla maksymalnie 40 lub 70 - 80* tuczników

* dodatkowo należy uwzględniać przepisy krajowe



Kojce grupowe dla nowoczesnego 
odchowu prosiąt i tuczu
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Chów prosiąt i tuczników w dużych grupach jest 
rozwiązaniem korzystnym cenowo. W przypadku 
kojców grupowych należy stosować drzwi dzielone, 
które dodatkowo mogą być używane do czynności 
selekcyjnych lub do wprowadzania lub wyprowadzania 
zwierząt.

Zaletami są:
4 niskie nakłady inwestycyjne na jedno miejsce poprzez  
 uzyskanie oszczędności z zastosowania urządzeń   
 odchowu i systemów zadawania paszy;
4 lepsza struktura kojca, ponieważ zwierzęta mają więcej  
 powierzchni ruchowej na tej samej powierzchni;
4 zostają utworzone strefy aktywności oraz odpoczynku,  
 jak i miejsce wydalania odchodów.

Wgląd do kojca grupowego: tucz końcowy z automatem PigNic-Jumbo 
i drzwiami dzielonymi

SinglePorc IV SinglePorc VI

SinglePorc IV & SinglePorc VI
Automaty paszowe do paszy płynnej do tuczu końcowego

Ważne cechy obydwu automatów:
4 jeden automat dla 12 zwierząt z minimalną wagą od ok. 25 kg;
4 wbudowany zraszacz do zwilżania paszy;
4 misa korytowa z krawędziami ze stali szlachetnej   
 zapewnia długą żywotność;
4 automaty zbudowane są z pozyskanego z recyklingu  
 tworzywa sztucznego oraz stali szlachetnej

Cechy automatu SinglePorc IV:
4 pojemnik paszowy o pojemności 60 l;
4 łatwo dostępna dźwignia dozująca do ustawiania   
 ilości paszy w 8 poziomach;
4 łatwy wgląd do misy korytowej –> skuteczna kontrola paszy.

Cechy automaty SinglePorc VI:
4 pojemnik paszowy o pojemności 50 l;
4 łatwo dostępna dźwignia dozująca do ustawiania   
 ilości paszy w 10 poziomach
4 mechanizm dozujący ze stali szlachetnej można łatwo  
 zdemontować.
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