Imperator
Rodzina karmideł do profesjonalnego odchowu
i tuczu indyków

Imperator – odpowiednie karmidło dla każdego cyklu produkcji
System żywienia dla indyków musi
spełniać szereg wymagań, zależnych
głównie od cyklu produkcyjnego i
wieku ptaków.
W fazie odchowu pisklęta muszą mieć
łatwy dostęp do paszy. Później, w trackie

wzrostu indyczek i indorów, najważ
niejszą sprawą jest utrzymywanie strat
paszy na jak najniższym poziomie.
Łatwe do wymiany misy oraz stożki
karmidła pozwalają producentowi
indyków na stworzenie idealnych

warunków dla ptaków w każdym
wieku.
Pozwólcie Państwo, aby nasi eksperci
doradzili Wam jak najlepsze rozwią
zanie uwzględniające Państwa
indywidualne potrzeby.

Modułowa konstrukcja karmidła
Karmidło przystosowane jest
do standardowej średnicy
rur transportujących paszę
w indyczniku, stosowanych
dla uzyskania szybkiego i
właściwego zasypu paszy,
wynoszącej 60 mm. W

krótszych systemach
stosowane są także rury o
średnicy 45 mm – w tym
przypadku oferujemy prosty
do zainstalowania adapter
do karmidła.
Wszystkie wersje karmidła

posiadają ten sam grill. Misy
mają różną wysokość, a w
ostatniej fazie tuczu dodat
kowo stosowany jest kołnierz
zapobiegający stratom
paszy, który dzięki temu, że
posiada gładki brzeg, chroni

regularny zasyp paszy do
wszystkich karmideł.

Karmidło do odchowu –
higieniczne
-	 0 do 3,5 kg
-	 stożek do odchowu higie-	
nicznego – pisklęta nie
mogą wejść do karmidła

Standardowe karmidło do
odchowu
-	 0 do 3,5 kg
-	 specjalny stożek – pasza
jest blisko brzegu misy
paszowej

Karmidło do tuczu indyczek
-	 2,5 do 13 kg
-	 misa o wysokości 9,5 cm
– zapobiega stratom paszy

Karmidło do tuczu indorów
-	 3 do 27 kg
-	 misa o wysokości 13,5 cm
– zapobiega stratom paszy

ptaki przed uszkodzeniami
klatki piersiowej. Karmidło
kontrolne na końcu każdej
linii paszowej wyposażone
jest w czujnik i pozwala na

✔	
modułowa konstrukcja karmidła i
prosta wymiana poszczególnych
elementów pozwala na wszech
stronne zastosowanie;
✔	
łatwa obserwacja zasypu paszy
poprzez zastosowanie przezroczys
tego stożka;
✔	
stożek higieniczny uniemożliwia
pisklętom wchodzenie do karmideł;

✔	
misa paszowa ze specjalnie zapro
jektowanym stożkiem pozwala,
aby małe ilości paszy były zawsze
świeże;
dobry dostęp do paszy dla ptaków;
✔	
✔	
proste w montażu oraz czyszcze
niu, ze względu na małą ilość
elementów składowych;
✔	
wysoka jakość zastosowanych
materiałów;
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✔	
4-ramienny grill utrzymuje odpo
wiedni kształt karmidła, umożliwia
dobry dostęp do paszy oraz jej
odpowiednią widoczność;
✔	
zaokrąglony, gładki brzeg misy
paszowej zapobiega uszkodze
niom klatki piersiowej ptaków;
✔	
karmidło może swobodnie kołysać
się na rurze.
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Podstawowe zalety karmidła:

