
TwinSpin
dla stałego optymalnego wymieszania paszy 

w systemie rur

nOWOŚĆ!



TwinSpin: dla jednorodnego wymieszania paszy aż do koryta
Opracowany przez Big Dutchman nowy 
system rur TwinSpin transportuje 
uzyskaną w mieszalniku jednorodną 
mieszankę paszową aż do koryta bez 
jej rozwarstwienia! Nadaje się zarówno 
do rur bocznych jak i obiegowych. W 
szczególności w przypadku, gdy 
gotową mieszankę trzeba przetrans

portować na dłuższych dystansach, 
może dojść do rozwarstwienia posz
czególnych składników mieszanki. 
Nowy system rur TwinSpin firmy Big 
Dutchman wyróżnia się dzięki zinte
growanej podwójnej helisie. Dzięki 
współpracy z Laboratorium Mechaniki 
Płynów i Maszyn Przepływowych 

Szkoły Wyższej w Osnabrucku firmie 
Big Dutchman udało się jednoznacznie 
udowodnić, że mieszanka paszowa 
docierająca do koryt, a tym samym 
do trzody chlewnej charakteryzuje się 
nie uzyskiwaną dotychczas jakością 
wymieszania. Oznacza to równo
mierny wzrost zwierząt z jednej grupy. 

Za
st

rz
eg

a 
si

ę 
m

oż
liw

oś
ć 

zm
ia

n 
te

ch
ni

cz
ny

ch
. p

l. 
2/

20
15
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www.bigdutchmanusa.com

Brazylia: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
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www.bigdutchman.com.br
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Azja: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
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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

Zalety
4 jednakowe wymieszanie paszy od  
 mieszalnika aż do zaworu paszo  
 wego –> jednakowa zawartość  
 suchej masy w każdym zaworze;

4 jakościowe zwiększenie dokład ności  
 dozowania dzięki zachowaniu  
 jednorodności mieszanki paszowej;

4 nie dochodzi do osadzania się  
 paszy wskutek rozwarstwienia  
 –> niskie zagrożenie zapchania;

4 dzięki wywołanej rotacji znacznie  
 poprawiają się warunki higieniczne  
 w rurze;

4 prawie żadnej straty ciśnienia;

4 TwinSpin jest dostępny w kolorze  
 ciemnoszarym lub przeźroczystym  
 oraz o średnicy 50 i 63 mm;

4 istnieje możliwość doposażenia  
 istniejącego systemu doprowad  
 zania paszy.

Przedstawienie prędkości przepływu w rurze TwinSpin w porównaniu ze zwykłą rurą PCW

Czerwone linie przepływu przedsta
wiają dużą prędkość przepływu, a tym 
samym bardzo dobre wymieszanie. W 
systemie rur TwinSpin w okolicy ścia
nek nie widać drobnych niebieskich 
linii, które oznaczają osadzanie się 
paszy lub też ekstremalnie niską 
prędkość przepływu. 
Zastosowanie systemu rur TwinSpin 
zaleca się przede wszystkim w 
przypadku:
4 długich odcinków transportu paszy;
4 mieszanek o dużej zawartości  
 suchej masy;
4 stosowania składników o wysokim  
 ciężarze właściwym lub słabej  
 nasiąkliwości;
4 niskich prędkości dozowania lub  
 przepływu, jak na przykład w  
 kojcach porodowych i odchowal  
 niach prosiąt.

Rura TwinSpin

Rura PCW

Przedstawienie prędkości przepływu
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