
Foderautomater
til smågrise og slagtesvin



Foderautomater – betyder en god start for grisene, stor daglig tilvækst og nem betjening
Big Dutchman kan tilbyde sine kunder et 
bredt sortiment af foderautomater, der er 
velegnede til forskellige anvendelsesom-
råder:
4 automater til smågrise;
4 automater til slagtesvin;

4 tørfoderautomater;
4 automater til opblødt foder.
Alle automater er velegnede til piller, 
granuleret foder eller mel og kan fyldes 
med foder ved hjælp af ethvert tørfo drings-
anlæg enten automatisk eller manuelt. 

Foderautomaterne kan indbygges i en 
skillevæg, eller de kan stå frit i stien. 
Hvilken automat, der er den rigtige for din 
besætning, rådgiver vores fagfolk gerne 
om.

MultiMax
til smågrise

4 Swing og Swing-Jumbo kan anvendes  
 til fravænnede grise fra 6 kg og til  
 slagtesvin;
4 foderbeholderens specielle form  
 (90/180 l) forhindrer, at foderet danner  
 bro;
4 speciel doseringsmekanisme –> der er  
 nem for grisene at betjene;
4 rund trugform –> optimal udnyttelse af  
 ædepladsen, ingen hjørner til snavs;
4 2 eller 3 drikkenipler til vandoptagelse;
4 der kan fås omløbsrør for vandcirku-  
 lation til enkeltdyrsautomater.

4 ad libitum tørfoderautomat til fravæn-  
 nede grise med en vægt fra 6 til 30 kg;
4 med 2 til 6 ædepladser, der er indrettet  
 på den ene eller på begge sider (4 til 12  
 ædepladser);
4 består af kunststof med en beskyttelses-  
 kant af rustfrit stål i trugområdet;
4 højde: 740 mm;
4 fodermængden, der skal udfodres, er  
 nem at indstille.

MultiMaxSST
til opdræt og opfedning

4 ad libitum tørfoderautomat, der kan  
 anvendes til fravænnede grise (fra 6 kg)  
 til slutopfedningen;
4 sti-/ædepladsforhold fra 6:1 til 10:1*  
 –> god staldudnyttelse;
4 består af rustfrit stål, er 770 mm høj og  
 1275 mm bred;
4 fodermængden, der skal udfodres, kan  
 nemt indstilles i 11 trin;
4 har 2 x 4 ædepladser.

MultiMax
til slagtesvin

4 ad libitum tørfoderautomat til slagte-  
 svin;
4 er til slagtesvin med 2 til 5 ædepladser,  
 der er indrettet på den ene eller på  
 begge sider (4 til 10 ædepladser);
4 består af kunststof med en beskyttelses-  
 kant af rustfrit stål i trugområdet;
4 højde: 990 mm;
4 fodermængden, der skal udfodres, er  
 nem at indstille.

Swing & Swing-Jumbo
for op til henholdsvis 40 og 70-80 dyr*

Swing til smågrise Swing-Jumbo til slagtesvin



Vigtige egenskaber for alle 
PigNic-foderautomater:
4 det er nemt at indstille den foder - 
 mængde, der skal udfodres;
4 doseringsmekanismen kan bevæges  
 360° –>foderet klæber ikke fast, nem  
 for dyrene at betjene;
4 alle automater kan leveres med et  
 omløbsrør til vandcirkulation –> ingen  
 afsætning af vitaminer eller medika-  
 menter i vandrørene;

4 fodersparekrave forhindrer, at dyrene  
 roder foderet ud af truget;
4 en lille åbning i truget sørger for, at  
 overskydende vand kan løbe bort;

4 dybtsiddende trug af rustfrit stål er  
 anbragt lidt over gulvet –> det er nemt  
 at gøre grundigt rent under truget;
4 udstyret med 2 eller 3 drikkenipler;
4 gennemsigtig 100/200 l foderbeholder;
4 låg, som er let at åbne – hurtig kontrol;
4 røreværk i foderbeholderen (valgfrit)  
 –> for at forhindre at foderet danner  
 bro.

Foderautomater – betyder en god start for grisene, stor daglig tilvækst og nem betjening

PigNic & PigNic-Jumbo grise
for op til henholdsvis 40 og 70-80 fravænnede grise fra 8 kg*

PigNic & PigNic-Jumbo slagtesvin
for op til henholdsvis 40 og 70-80 slagtesvin*

* Forskrifter i de forskellige lande skal naturligvis følges.



Stier til løsgående dyr ved moderne 
smågrise- og slagtesvineproduktion
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Der er god økonomi i at opdrætte smågrise og slagtesvin i store 
grupper. Det kræves i stier med løsgående dyr, at der er en delt 
låge, som landmanden kan bruge ved selektionsarbejde eller 
hvis der skal flyttes, indsættes eller udtages dyr.

Fordelene er åbenlyse:
4 lavere investeringsomkostninger pr. stiplads pga. besparelser  
 ved staldindretning og fodringsteknik;
4 bedre strukturering af stien, da dyrene har mere    
 bevægelsesfrihed på det samme areal;
4 der indrettes aktivitets- og hvilearealer samt gødningsplads.

Kig ind i en sti med løsgående dyr: Slutopfedning med PigNic-Jumbo og delt låge

SinglePorc IV SinglePorc VI

SinglePorc IV & SinglePorc VI
Automater til slutopfedning

Vigtige egenskaber, der gælder for begge enkeltdyrsautomater:
4 1 automat for op til 12 dyr fra en levende vægt på ca. 25 kg;
4 indbygget trugspray holder foderet fugtigt;
4 trug med kant i rustfrit stål sikrer lang holdbarhed;
4 automaterne består af genanvendeligt kunststof og rustfrit   
 stål.

Egenskaber for SinglePorc IV:
4 60 l foderbeholder;
4 let tilgængeligt doseringshåndtag, hvormed den ønskede
 fodermængde kan indstilles i 8 trin;
4 det er nemt at se ned i foderskålen –> god foderkontrol.

Egenskaber for SinglePorc VI:
4 50 l foderbeholder;
4 let tilgængeligt doseringshåndtag, hvormed den ønskede
4 fodermængde kan indstilles i 10 trin, incl. »Stop«;
4 doseringsmekanisme, der er af rustfrit stål, er let at demontere.

Amerikas forenede Stater: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Europa, Mellemøsten & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Tyskland
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Big Dutchman Skandinavien A/S
Vestermarksvej 12 . DK-6600 Vejen
Tel. +45 70 23 28 70
E-mail: post@bigdutchman.dk


