
Mieszadło z regulacją poziomu
dostosowujące się automatycznie do poziomu napełnienia 

w zbiorniku mieszającym płynną paszę

NOWOŚĆ!



Mieszadło z regulacją poziomu dostosowuje się do 
poziomu napełnienia

Opracowane przez Big Dutchman 
nowe mieszadło stale dostosowuje 
się do poziomu napełnienia w 
mieszalniku płynnej paszy. 
Optymalne wymieszanie wszystkich 
składników mieszanki paszowej jest 
decydującym warunkiem właściwego 
zaopatrzenia całej trzody chlewnej w 
składniki odżywcze. Niezależnie od tego, 
czy mamy do czynienia z niskim czy 

też wysokim poziomem napełnienia, 
mieszadło z regulacją poziomu dba o 
optymalne wymieszanie wszystkich 
składników paszy w mieszalniku. Jest 
to ważne:
4 w systemach żywieniach stero wa-  
 nych za pomocą czujników, ponieważ  
 w tym przypadku ilość paszy jest  
 stale dostosowywana do zapotrze-  
 bowania trzody chlewnej;

4 w przypadku, gdy grupy zwierząt o  
 różnej wadze trzeba zaopatrywać w  
 różne mieszanki pasz.
Ponadto warunki higieniczne w zbior-
niku są lepsze, ponieważ zwłaszcza 
przy niższym poziomie napełnienia 
mniej paszy rozpryskuje się na 
ścianach zbiornika.

Zalety
4 optymalne wymieszanie wszystkich  
 składników porcji paszy niezależ - 
 nie od poziomu napełnienia;
4 niezmienność jednorodności   
 mieszanki paszowej opuszczającej  
 zbiornik mieszający;
4 dobra jednorodność mieszanki w  

 mieszalniku jest warunkiem dokład-  
 nego dozowania paszy w poszcze-  
 gólnych zaworach paszowych;
4 polepszenie jakościowej dokład-  
 ności dozowania;
4 lepsze warunki higieniczne w  
 zbiorniku wskutek mniejszego  

 rozpryskiwania się paszy przy  
 niskim poziomie napełnienia;
4 istnieje możliwość doposażenia  
 istniejącego systemu doprowad-  
 zenia paszy firmy Big Dutchman.

Mieszadło z regulacją poziomu przy wysokim i niskim poziomie napełnienia: w zależności od poziomu napełnienia pływak gwarantuje, że 
mieszadło jest ustawiane w optymalnym położeniu mieszania.
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

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

Rosja: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

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

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

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

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 896 28 00
fax 61 816 44 51
e-mail: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl


