
CallBackpro
Elektronisk sofodring møder fangselv boks
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CallBackpro – den smarte løsning til individuel sofodring

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

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

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

Asien-/Stillehavsområdet: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

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

Funktioner og fordele
✔  en smart løsning til individuel sofodring  

i beskyttet område; 

✔  søerne lærer hurtigt, hvordan fodrings
systemet fungerer, fordi de kender den 
opadgående låge;

✔ op til 20 søer deler en station;

✔  eftermontering i traditionelle stalde er 
ikke noget problem;

✔  vandtilførsel til foderet, er muligt 
(optional);

✔  foderstationerne styres centralt;

✔  den brugervenlige 510pro controller med 
touchskærm kan installeres hvor som 
helst;

✔  følsomme dele udsættes ikke for de 
barske forhold i stalden;

✔  kompatibilitet med BigFarmNet 
softwaren muliggør 24/7 overvågning og 
kontrol ved hjælp af mobilappen.

CallBackpro fodringssystemet forener 
fordelene ved at holde søer med fangselv 
bokse og elektronisk fodringssystem (ESF). På 
samme måde som et ESF system er søerne 

identificeret med et RFID øremærke for at give 
mulighed for individuel fodring. Alle fodrings
data logges automatisk; afvigelser udløser en 
alarm. Gruppestørrelsen kan let justeres i trin 

på 20 ved at ændre antallet af fodringspladser. 
Søer er ofte allerede vant til bokse, og de kan 
se stationens indre udefra, så de hurtigt lærer 
at bruge systemet.

Let eftermontering fra kassestier til CallBackpro. I mange tilfælde kan fodringssystemet genbruges, og grundplanen kan 
ofte forblive den samme.

Individuel fodring af hver so i beskyttet område. 

510pro stationscontroller kan styre op til 
ti foderstationer. Den installeres direkte i 
gangen eller på kontoret. Med vores smarte 
BigFarmNet teknologi og mobilappen styres 
fodersystemet og ESF stationerne direkte i 
stalden. Overvågning og håndtering af dyr, 
fodring, klima og andre data er naturligvis 
også mulig, også når du ikke er på stedet.
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