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TØRFODRING

Med et komplet tørfodringsanlæg
fra Big Dutchman kan du skabe
ægte overskud i din bedrift
Overalt, hvor man skal transportere og uddosere tørfoder i form af mel, granulat eller
piller, er DRY RAPID fra Big Dutchman det bedste system – fra siloudtag til trug.
Dette effektive rørfodringsanlæg leveres enten som type DR 850 med en ydeevne
på ca. 850 kg/time eller som type DR 1500 med en ydeevne på ca. 1500 kg/time.
Anlægget er konstrueret som et byggesystem og kan derfor anvendes på mange
forskellige måder.

Enkelt anlæg
Funktion
1-strengsanlæg som henter foderet
under én (eller to) silo og fylder
foderautomaterne på indtastede
tidspunkter.

Dobbelt anlæg (2 faser)
Funktion
2-strengsanlæg som fungerer
efter samme principper som et
enkeltstrengsanlæg, men hvor det
er muligt at tilbyde 2 forskellige
blandinger.
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Fasefodring
Funktion
Anlægsopbygning som egner sig til
stalde med flere sektioner, hvor der
ønskes at fodre med forskellige faser
tilpasset dyrenes stadie. Enkel og
lavteknologisk løsning.

Multifasefodring DryExact
Funktion
Denne løsning giver mulighed for
at fasefodre på stiniveau. Anlægget
består af en lille blander som
via forsiloer fyldes med en given
mængde af hver enkelt blanding,
og der kan derefter fasefodres på
stiniveau.
Udfodringen sker via en lunfstyret
ventil som åbner/lukker for hver
enkelt udfodringssted.

Læs mere på bigdutchman.dk

TØRFODRING

exhicom.com

Løsningsorienteret samarbejde
Big Dutchman Service konceptet
Igennem de seneste år er vore anlæg blevet større
og større, samtidig med at automatiseringsgraden er
blevet stadig mere omfattende. Afhængigheden af,
at anlæggene fungerer optimalt i alle døgnets 24
timer, er også af stor betydning. Alle ved jo, at
uønskede driftsstop medfører omkostninger, som
i mange tilfælde bliver mere omfattende, end hvis
anlægget blot havde været serviceret.

Service
koncept

Vi har gennem årene opbygget et serviceapparat,
som håndteres af et velkvalificeret personale med stor
erfaring, hvad enten det drejer sig om medarbejdere,
der arbejder “ude i marken”, eller der dagligt yder
telefonservice, eller som støtter og vejleder kunderne
i valg af de rigtige reservedele.
Kontakt os nærmere for at høre hvilken aftalemodel,
der passer bedst til dig.

Skan QR-koden
eller klik ind på
bigdutchman.dk
og læs mere

Big Dutchman Skandinavien A/S
Park Allé 13
DK-6600 Vejen
Tlf.: +45 70 23 28 70
www.bigdutchman.dk
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