
SWING FEEDER 
AD LIBITUM SOW FEEDER

|  AD LIBITUM  |  REDUCED FEED WASTE |  INCREASED SOW INTAKE | STRESS – FREE BREADING

n
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|   for sows in farrowing and gestation units

|   ad libitum feeding

|   sow eats when and how much she wants

|   feed avaliable for 24/7

|   reduced feed waste

|   small portions of fresh feed

|   easy reactive trigger

|   adapted to different types of feed

|   easy and solid construction

silo feed mills pig vet

Ewa Wojciechowska
Notatka
SWINGAUTOMAT AD LIBITUM DLA MACIOR

Ewa Wojciechowska
Notatka
| dla macior w kojcu porodowym| karmienie ad libitum| maciora je kiedy i ile chce| pasza dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu| zredukowane straty paszy| małe porcje świeżej paszy| łatwe dozowanie (aktywacja osypywania)| dostosowane do różnych rodzajów paszy| prosta i solidna konstrukcja

Ewa Wojciechowska
Notatka
trzoda

Ewa Wojciechowska
Notatka
NOWOŚĆ

Ewa Wojciechowska
Notatka
ad libitumbrak strat paszyzwiększone spożycie maciorbeztresowe żywienie
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AD LIBITUM 
hand feed

AD LIBITUM 
feed line with buffer

RESTRICTED 
feed line with dispenser

ADJUSTABLE LEVEL

|   Precise amount of feed  
released with each trigger 
movenet

|   Adapted to individual  
sow behavior

INTERNALL FUNNEL

|   Better feed  
flow regardles  
feed type  
(pellet or meal)

|   Eliminates edge  
bridging

EASY REACTIVE TRIGGER

|   The triger moves in EVERY 
direction. (Not only side 
to side or front/back) => 
resuliting in instinctual  
feed realease

EASY AND SOLID 
CONSTRUCTION

|   Round shape, no corners 

|   Simple form, minimum 
joints

|   Animal friendly form

|   Firm construction

EASY INSTALATION

|   Multiple mountig spots alow 
easy instalation to existing 
crates

|   Many bean holes assure solid 
and fixed mounting

MAINTENANCE

|   Water proof, no need  
for removal while cleaning

|   100% stainless steel

|   Long durability

Ewa Wojciechowska
Notatka
REGULACJA| Dokładna ilość paszyzwalniana z każdym uruchomieniem bolca| Przystosowane do indywidualnychzachowań macior

Ewa Wojciechowska
Notatka
ŁATWE URUCHOMIENIE SPUSTUBolec porusza się w KAŻDYMkierunku. (Nie tylko na bok lub przód / tył) =>instynktownie, powtarzalne uruchomienie przez maciory

Ewa Wojciechowska
Notatka
ŁATWA i PROSTA INSTALACJA| Możliwych jest wiele miejsc montażowych, łatwa instalacja w istniejących już kojcach| Wiele otworów pozwala na solidny i trwały montaż

Ewa Wojciechowska
Notatka
KANAŁ WEWNĘTRZNY| Lepsze karmienieniezależnie od struktury paszy(pelet lub mączka)| Eliminacja ostrych krawędzi

Ewa Wojciechowska
Notatka
ŁATWA I SOLIDNA BUDOWA| Okrągły kształt, bez narożników i ostrych krawędzi| Prosta forma, minimum spawów| Forma przyjazna dla zwierząt| Mocna konstrukcja

Ewa Wojciechowska
Notatka
KONSERWACJA| Wodoodporny, nie ma potrzebywyjmowania podczas czyszczenia| 100% stal nierdzewna| Długa żywotność

Ewa Wojciechowska
Notatka
ad libitum zasyp ręczny

Ewa Wojciechowska
Notatka
ad libitumzasyp: paszociąg z buforem

Ewa Wojciechowska
Notatka
ORGANICZONYzasyp:paszociąg z dyspenserem




