Daltec BIO-FIX

®

Undgå at stærke søer stjæler
foderet fra de lavt
rangerede
Daltec BIO-FIX® er beregnet til fodring af søer i løsdrift
på en måde, der skaber ro under fodringen. Når alle
dyr spiser på én gang og i en jævn hastighed, får de
svageste dyr nemlig fred til at æde, og foderoptagelsen
sikres uanset de enkelte dyrs rang i flokken. Samtidigt
sikres, at alle dyr spiser samtidigt og indenfor deres
naturlige aktivitetsperiode.
Systemet fungerer via en gennemgående foderstreng og et antal Daltec BIO-FIX®
foderbeholdere, hvor der i tragten er anbragt to snegle, som fører foderet ud til to
udløb. Sneglene drives via en gearmotor og en gennemgående aksel, så samme
motor kan stå for driften af flere foderkasser samtidigt. Udfodringen sker med en
hastighed, der typisk matcher de langsomste dyrs ædehastighed.
Hver Daltec BIO-FIX® kasse kan betjene 2 dyr, så foderbeholderen placeres typisk
mellem to afskærmede ædepladser. Derved kan man ofte nøjes med det halve
antal foderkasser i forhold til andre systemer. Foderkasserne monteres i rækker
med én fælles drivmotor for hver række. Via en afspærringsklap kan enheden
indstilles til kun at betjene et dyr/en ædeplads (option).

Bio-Fix® karakteristika
• Næsten ingen konkurrence, da foderets langsomme flow
fikserer dyrene
• Fodring af alle dyr samtidig indenfor aktivitetsperioden
• Mindre installationsomkostninger, da én foderkasse
betjener 2 dyr/ædepladser
• Nem at montere og rengøre

Bio-Fix® foderkasse
• Standardstørrelse på 6 liter (fås i 8 og 10 liter på bestilling)
• Foderkassen passer på Ø63,5. Der findes adapter
til Ø35 - Ø45 - Ø50,8 - Ø55 og Ø60
• Faldrør Ø50,8. Kan også anvendes som overgang
til et større faldrør – typisk Ø80
• Nem at åbne for evt. rengøring
• Fodermængden indstilles direkte på kassens front
med håndhjul – evt. med en 2 m betjeningsstang
• Muligt at lukke den ene del af foderkassen (option)
• Tydelig volumenskala

Enkle løsninger fungerer bare bedst i praksis
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