
Foderautomater
til smågrise og slagtesvin



Foderautomater til smågrise og slagtesvin – betyder god start for smågrisene,

Foderautomater til smågrise Big Dutchman kan tilbyde sine kunder et bredt sorti-
ment af foderautomater, der er beregnet til forskelli-
ge anvendelsesområder:
) Automater til smågrise;
) Automater til slagtesvin;
) Automater til store grupper, hvor flere dyr kan 

æde samtidig;
) Enkeltdyrsautomater, hvor der kun kan æde ét 

dyr ad gangen.

MultiPorc

PigNic PigNic-EW Swing

MultiPorc er en ad libitum tørfoderautomat, der er
bedst egnet til fravænnede grise med en vægt på
6 kg til 30 kg. Den består udelukkende af rustfrit
stål og kan fås med 1 x 5 eller 2 x 5 ædepladser.

) for op til 40 fravænnede grise 
med en vægt på min. 8 kg;

) specielt fodertrug, hvor foder og 
vand er adskilt fra hinanden => 
derved kan der ikke falde foder 
ned i vandtrugene;

) 2 fordybninger til venstre og 
højre sørger for tilstrækkelig 
vandindtagelse.

) for op til 40 fravænnede grise 
med en vægt på min. 6 kg;

) speciel doseringsmekanisme, 
der er nem for grisene at 
betjene;

) PigNic-EW-Jumbo kan bruges 
ved op til 70 - 80 grise.

) for op til 40 fravænnede grise 
med en vægt på min. 6 kg;

) foderbeholderens (90 l) 
specielle form forhindrer, 
at foderet danner bro;

) speciel doseringsmekanisme, 
der er nem for grisene at 
betjene;

) rund trugform => optimal 
udnyttelse af ædepladsen, 
ingen hjørner til snavs.



, stor daglig tilvækst og nem betjening
Alle automater er velegnede til piller, granuleret
foder eller mel og kan med alle fodringsanlæg 
fyldes manuelt eller automatisk. Foderautomaterne
kan indbygges i en skillevæg, eller de kan stå frit i
stien.
Vore sælgere kan rådgive Dem med hensyn til, 
hvilken automat der er bedst til Deres stald.

Foderautomater til slagtesvin

MultiMax
MultiMax er en ad libitum tørfoderautomat til slagtesvin.
Den består af kunststof med en kant af rustfrit stål og
kan fås med 1 x 4 eller 2 x 4 ædepladser. Det er nemt at
indstille den ønskede fodermængde. Såkaldte vibrato-
rer forhindrer, at foderet danner bro.

PigNic Lean MachinePigNic-Jumbo
) PigNic er beregnet for op til 40 dyr; PigNic-Jumbo for 70 - 80 dyr;
) gennemsigtig 80 ltr. eller 150 ltr. foderbeholder;
) henholdsvis 2 eller 3 drikkenipler med tilstrækkelig adskillelse mellem foder

og vand; alligevel kan dyrene gøre foderet fugtigt => bedre foderoptagelse;
) doseringsmekanismen kan bevæges 360° => foderet klæber ikke fast, nem 

for dyrene at betjene;
) det er nemt at indstille fodermængden;
) dybtsiddende trug af rustfrit stål, der er anbragt lidt over gulvet

=> det er nemt at gøre grundigt rent under truget;

) 1 automat for op til 40 dyr;
) 80 ltr. foderbeholder;
) 2 integrerede foderfugtere,

der nemt kan betjenes af 
dyrene;

) let tilgængelig doserings-
mekanisme => nøjagtig 
regulering af fodermæng-
den;

) rund trugform => optimal
udnyttelse af ædepladsen,
ingen hjørner til snavs;

) automaten kan fås helt i 
rustfrit stål.

) låg, som er let at åbne => hurtig kontrol, 
nem rengøring;

) røreværk i foderbeholderen => for at forhindre 
at foderet danner bro.



Stier til løsgående dyr ved moderne smågrise- og slagtesvineproduktion
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Big Dutchman (Skandinavien) A/S
Park Allé 13 • DK-6600 Vejen
Tel. +45 75 36 09 11 • Fax +45 75 36 33 73
E-Mail: post@bigdutchman.dk

Der er god økonomi i at opdrætte smågrise og slagte-
svin i store grupper. Det kræves i stier med løsgående
dyr, at der er en låge, som landmanden kan bruge ved
selektionsarbejde eller hvis der skal flyttes, indsættes
eller udtages dyr. 
Fordelene er åbenlyse:

) lavere investeringsomkostninger pr. stiplads p.g.a. 
besparelser ved staldindretning og fodringsteknik;

) bedre strukturering af stien, da dyrene har mere 
bevægelsesfrihed på det samme areal;

) der indrettes aktivitets- og hvilearealer samt 
gødningsplads.

Stor gruppesti med slagtesvin, hvor der anvendes PigNic-JumboSkillevægge med selektionsdøre letter kontrollen med dyrene og
selektionen

Foderautomater til slutopfedning

SINGLEPORC IV SINGLEPORC VI

Ved begge automater drejer det sig om enkeltdyrsautomater
med følgende egenskaber:
) 1 automat for op til 12 dyr fra en levende vægt på ca. 25 kg;
) indbygget trugspray gør foderet fugtigt;
) trug med kant i rustfrit stål sikrer lang holdbarhed;
) automaterne består af genbrugeligt kunststof og rustfrit stål.

SINGLEPORC IV:
) 60 ltr. foderbeholder;
) let tilgængeligt doseringshåndtag hvormed den ønskede 

fodermængde kan indstilles i 8 trin;
) det er nemt at se ned i foderskålen => god foderkontrol.

SINGLEPORC VI:
) 50 ltr. foderbeholder;
) let tilgængeligt doseringshåndtag hvormed den ønskede 

fodermængde kan indstilles i 10 trin incl. »Stop«
) doseringsmekanismen, der er af rustfrit stål, er let at 

demontere.


