Sertés önetető
katalógus

Minőség az eredményességért

hízók részére

Slop Feeder

Star Feeder

Tube-O-Mat

(25–120 kg)
Egy jó önetető gondtalanná teszi az etetést, javítja a termelési eredményeket, csökkenti a költségeket. Két nagy múlttal rendelkező dán gyártó termékeit kínáljuk. Az Egebjerg cég Tube-O-Mat családját azon partnereinknek ajánljuk, akik korszerű önetetőt szeretnének elérhető áron, míg a prémium
kategória híveinek a Domino robosztus Star Feeder
modelljét javasoljuk. Mindkettő esetében rendelkezésre áll szimpla és dupla tartályos kivitel. Azon
gazdáknak, akik a hagyományos felépítést kedvelik, a Domino S-22 modellje a megfelelő választás.

Classic LTD

Classic LTD Jumbo

S-Flex

S-Flex Double

S-22 1P

S-22 2P

Tube-O-Mat Classic LTD

Star Feeder S-Flex

Slop Feeder S-22

Tartós konstrukció, kedvező ár
- erős rozsdamentes acél vázszerkezet
- etetőtálca, itatócsövek, itatószelepek és a takarmánykiadagoló
cső is rozsdamentes acélból
- PVC műanyag takarmánytartály

Extrém robosztus kivitel, hosszú élettartam,
minimális fenntartási költség
- robosztus rozsdamentes acél vázszerkezet
- etetőtálca, itatócsövek, itatószelepek, takarmánykiadagoló egység
és az adagállító kar is rozsdamentes acélból
- erős PE műanyag takarmánytartály, rozsdamentes acél alsó résszel

- erős PE műanyag oldalfalak
- vályú, itatócsövek, itatószelepek, a takarmánykiadagoló egység és az
adagállító mechanizmus is rozsdamentes acélból
- könnyen mozgatható himbás kiadagolóegység
- választható 1 himbás (1P) és 2 himbás (2P) kivitelben
- nincs eltömődés, könnyen takarítható
- gyárilag előszerelten szállítjuk, azonnal beépíthető

Magasfokú higiénia, könnyű tisztítás
- mélyhúzott, sarokmentes kialakítású etetőtálca
- meredek falú takarmánytároló tartály
- a 19 fokozatú adagállító skálán külön takarítási pozíció
Kiváló funkcionalitás
- elkülönített vályúrészek az itatószelepeknél
- alacsony tartálymagasság, nagy méretű betöltő nyílás
- könnyen mozgatható kiadagoló cső

Magasfokú higiénia, könnyű tisztítás
- mélyhúzott, ívelt kialakítású etetőtálca
- meredek falú takarmánytároló tartály
Kiváló funkcionalitás
- vízfelvételi és takarmánynedvesítési lehetőség
- alacsony tartálymagasság, nagy méretű betöltő nyílás
- könnyen mozgatható, oldalanként független himbás kiadagolóegység
- gyárilag előszerelten szállítjuk, azonnal beépíthető

Modell

Cikkszám

Kapacitás

Classic LTD

55923

max. 40 állat

Classic LTD Jumbo

55924

max. 60 állat

S-Flex

54423

max. 40 állat

S-Flex Double

55691

max. 60 állat

S-22 1P

56313

max. 24 állat

S-22 2P

56356

max. 24 állat

Térfogat

Méretek (Sz x Mé x Ma)

Vályúperem magassága

100 liter / 70 kg

608 x 600 x 1240 mm

150 mm

190 liter / 130 kg

1043 x 600 x 1240 mm

150 mm

80 liter / 56 kg

580 x 560 x 1180 mm

130 mm

250 liter / 165 kg

1040 x 510 x 1410 mm

140 mm

110 liter / 75 kg

690 x 345 x 1000 mm

125 mm

110 liter / 75 kg

690 x 345 x 1000 mm

125 mm

Tube-O-Mat

Star Feeder

Slop Feeder
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25 kg

7 kg

választott
malacok részére

45 kg

Star Feeder

Tube-O-Mat

(7–30 kg / 7–45 kg)
A választás a helyváltoztatás és a tej elvonása miatt stresszt okoz. Jó önetetővel és kellő etetőférőhellyel a kockázat csökkenthető. Rácspadlóhoz horgonyozható kiegészítő köretetőnkkel (lásd 6. oldalon B-4 etető) az eredményesség tovább növelhető.

M-1
(18270)

7 kg

7 kg

30 kg

45 kg
K-1
(08261)

VI+ LTD

VI+ LTD Jumbo

Tube-O-Mat VI+ LTD
Tartós konstrukció, kedvező ár
- erős rozsdamentes acél vázszerkezet
- etetőtálca, itatócsövek, itatószelepek és a takarmánykiadagoló
cső is rozsdamentes acélból
- PVC műanyag takarmánytartály
Magasfokú higiénia, könnyű tisztítás
- mélyhúzott, sarokmentes kialakítású etetőtálca
- meredek falú takarmánytároló tartály
- a 19 fokozatú adagállító skálán külön takarítási pozíció
- rácsos kialakítású kiadagoló cső
Kiváló funkcionalitás
- elkülönített vályúrészek az itatószelepeknél
- alacsony tartálymagasság, nagy méretű betöltő nyílás
- könnyen mozgatható kiadagoló cső

K-Flex

Slop
Feeder
S-1

K-2
(08262)

M-1
(18270)

K-Flex Double

S-2
(18251)

M-2/3
(18271/72)

(18250)

M-1/2/3 D
(18280/81/82)

K-3
(08263)

M-2/3
(18271/72)
M-2

K-2

W. Domino A/S
Ølholm Bygade 51 - DK- 7160 Tørring
Tlf. +45 76 90 41 20 - Fax +45 75 80 54 24
Star Feeder K-Flex
Slop Feeder
domino@domino.dk 7 kg
www.domino.dk
Extrém robosztus kivitel,
hosszú élettartam
- erős PE műanyag oldalfalak
- robosztus rozsdamentes acél vázszerkezet
- etetőtálca, itatócsövek, itatószelepek, takarmánykiadagoló egység
és az adagállító kar is rozsdamentes acélból
30 kg
- erős PE műanyag takarmánytartály
Magasfokú higiénia, könnyű tisztítás
- mélyhúzott, ívelt kialakítású etetőtálca
- meredek falú takarmánytároló tartály

- vályú, itatócsövek, itatószelepek, a takarmánykiadagoló egység
és az adagállító mechanizmus is rozsdamentes acélból
- könnyen működtethető nyomópálcás kiadagolóegység
- nincs eltömődés, könnyen takarítható
- gyárilag előszerelten szállítjuk, azonnal beépíthető
K-1
(08261)

K-2
(08262)

Kiváló funkcionalitás
- vízfelvételi és takarmánynedvesítési lehetőség
W. Domino A/S
- alacsony tartálymagasság, nagy méretű betöltő
nyílás Bygade 51 - DK- 7160 Tørring
Ølholm
- könnyen mozgatható, oldalanként függetlenTlf.
himbás
kiadagolóegység
+45
76 90 41 20 - Fax +45 75 80 54 24
- gyárilag előszerelten szállítjuk, azonnal beépíthető
domino@domino.dk

www.domino.dk

Modell

Cikkszám

Kapacitás

VI+ LTD

55925

max. 40 állat

VI+ LTD Jumbo

55926

max. 60 állat

K-Flex

51809

max. 40 állat

K-Flex Double

55927

max. 60 állat

Térfogat

Méretek (Sz x Mé x Ma)

Vályúperem magassága

100 liter / 70 kg

608 x 600 x 1200 mm

110 mm

190 liter / 130 kg

1043 x 600 x 1200 mm

110 mm

80 liter / 56 kg

440 x 430 x 1180 mm

100 mm

250 liter / 165 kg

1040 x 385 x 1410 mm

100 mm

Tube-O-Mat

Star Feeder

Slop Feeder
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K-2

56314

max. 24 állat (7–30 kg)

46 liter / 30 kg

450 x 250 x 950 mm

90 mm

M-2

56357

max. 24 állat (7–45 kg)

110 liter / 70 kg

685 x 290 x 950 mm

115 mm
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baby malacok részére

kocák részére

(<10 kg)

A takarmányra való átállás már a fiaztatóban elkezdődik. Baby malac etetőcsaládunkkal magas fokú higiéniát, a takarmánypocséklás minimalizálását biztosítjuk. A B-4 modellt, mint kiegészítő etetőt javasoljuk,
mely segíti az átállást a választás utáni első két hétben. Előnye, hogy csökkenti az ilyenkor jellemző hasmenés és testtömeg visszaesés lehetőségét.

A Domino Slop Feeder termékcsaládja a kocák takarmányozására is megfelelő modelleket kínál. A csoportosan tartott vemhes kocák ad libitum takarmányellátására lett kifejlesztve az S.O.1 önetető. A takarmányhoz történő állandó hozzáférés az
állomány nyugodt viselkedését eredményezi. Az S.O.3 egy hiánypótló termék a piacon, a szoptató kocák számára biztosít
ad libitum takarmányfelvételi lehetőséget a fiaztatón. A 12 kg takarmányt befogadó tartálynak köszönhetően, a nagy alomlétszámmal bíró kocák számára is megfelelő ellátást nyújt.

Slop Feeder

B-1

B-2

B-3

S.O.1

B-4

S.O.3

B-1 köretető

B-3 félköretető karámfalra

S.O.1 önetető – vemhes kocáknak

S.O.3 önetető – szoptató kocáknak

baby malacok részére fiaztató kutricába
- befelé ívelt tányérperem (nincs takarmányveszteség)
- rágásbiztos műanyag kivitel
- száraz takarmány, tej és víz kiadagolására alkalmas
- rácspadlóhoz horgonyozható (rugós kampós lerögzítés, könnyen
telepíthető, eltávolítható)

baby malacok részére fiaztató kutricába
- 2-részes kialakítás (etetőtál és állítható magasságú tartály)
- műanyag falraszerelhető kivitel

Kifejezetten vemhes kocák csoportos tartásához került
kifejlesztésre ez az ad libitum önetető.
- erős PE műanyag oldalfalak
- vályú, itatócső, itatószelep, takarmánykiadagoló egység és az
adagállító mechanizmus is rozsdamentes acél
- rozsdamentes acél élvédő borítás
- nyomópálcás takarmánykiadagoló egység
(a takarmány azonnal a vályúba hullik, így az eltömődés kizárt)
- könnyen takarítható
- gyárilag előszerelten szállítjuk, azonnal beépíthető

Az ad libitum etetésnek köszönhetően magasabb a takarmányfelvétel,
nem zsarolódnak le a kocák. A többlet tejhozam egészséges,
kiegyenlített almot eredményez.
- nyomópálcás takarmánykiadagoló egység
(a takarmány azonnal a vályúba hullik, így az eltömődés kizárt)
- erős, strapabíró anyagok
(PE műanyag és rozsdamentes acél)
- rozsdamentes acél adagállító mechanizmus
- nincsenek sérülést okozó éles élek
- könnyen takarítható
- gyárilag előszerelten szállítjuk, azonnal beépíthető

B-2 köretető
baby malacok részére fiaztató kutricába
- erős rozsdamentes acél kivitel
- rácspadlóhoz horgonyozható
(rugós kampós lerögzítés, könnyen telepíthető, eltávolítható)

Modell

B-4 köretető tartállyal
választott malacok részére az első
2 hétben, kiegészítő etetőként
- rozsdamentes acél etetőtál osztópálcákkal
(10 férőhely)
- műanyag takarmánytartály állítható magassággal
(a tálban lévő takarmányszint beállítására)
- rácspadlóhoz horgonyozható
(rugós kampós lerögzítés, könnyen telepíthető, eltávolítható)

Cikkszám

Kapacitás

Térfogat

Méretek (Sz x Mé x Ma)

Vályúperem magassága

B-1 köretető

51852

2,5 liter

Ø 290 mm

60 mm

B-2 köretető

56315

1 alom
(<10 kg)

4 liter

Ø 270 mm

75 mm

B-3 félkör etető

56316

5 liter

300 x 160 x 400 mm

-

B-4 köretető tartállyal

56425

8 + 20 liter

Ø 400 mm x 640 mm

80 mm

baby malacok részére
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Modell

Cikkszám

Kapacitás

Térfogat

Méretek (Sz x Mé x Ma)

Vályúperem magassága

S.O.1

56311

S.O.3

56312

max. 10 állat

50 liter / 35 kg

350 x 350 x 1000 mm

130 mm

1 állat

18 liter / 12 kg

320 x 200 x 500 mm

-

Slop Feeder

max. 20 állat (6–15 kg)

Komfort és precizitás
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7

2017/1

Stallprofi Magyarország Kft.
2100 Gödöllô, Dózsa György út 84.
Telefon: (+36) 28 514 485
E-mail: info@stallprofi.hu

www.stallprofi.hu

