VÅDFODRING

Restløs

- altid et skridt foran

VÅDFODRING

Med et komplet vådfodringsanlæg
fra Big Dutchman kan du skabe
ægte overskud i din bedrift
Big Dutchman er om noget kendt for vores store viden omkring vådfodringsanlæg.
Gennem de sidste 30 år har vi opbygget en organisation der gør os i stand til at være
det førende og absolutte foretrukne fabrikat på det danske marked.
Stor fokus på udvikling gør os i stand til altid at være på forkant med tidens produkter,
og vi kan derfor altid tilbyde lige netop det produkt som passer til netop din stald.

Standard 1 tank
Funktion
En enkel løsning som primært
anbefales til i stalde, hvor tanken kun
skal servicerer én fodertype pr omløb.

Læs mere på bigdutchman.dk
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Mixskifte 2 tanke
Funktion
Totanksløsning som gør det muligt at
fodre med 2 forskellige blandinger i
samme rørstreng uden nogen form for
sammenblanding.
Løsningen har også den fordel at
det kan øge et anlægs kapacitet
betragteligt, da tank 2 kan fyldes/
blande alt imens tank 1 udfodrer.

Restløs 3 tanke

Funktion
Ved fodring med restløs fodring opnås flere fordele. Problemstillingen med hensyn til tab af aminosyrer
fjernes, og det giver samtidig mulighed for at fodre med forskellige blandinger i samme rørstreng.
Dermed kan der relativt enkelt fasefodres i eksempelvis en farestald.

Sensorfodring
Ved kombination af ovenstående restløse fodring og benyttelse af sensorer i trugene,
er det muligt at fodre efter tilnærmet ædelyst, hvilket fremmer foderoptaelsen.
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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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