
EasySlider
A kocák maguk döntsék el, 

hogy mikor és mennyit esznek
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EasySlider – egyedileg szabályozott kocatakarmányozás
Az EasySlider egy computervezérelt 
adagolóegység szoptató kocák részére, 
amely a térfogat adagoló alá szerelten 
kerül beépítésre. Segítségével a kocák 
egyedileg eldönthetik, hogy mikor és 
mennyi takarmányt fogyasztanak. 
Ehhez csupán a surrantócsőben lévő 

rudazatot kell megmozdítaniuk. A 
rudazat megmozdításának hatására a 
rendszer egy adag takarmányt juttat 
az etetővályúba. Egy meghatározott 
evési idő után a koca újabb adagot 
hívhat le. 
A BigFarmNet program használatával 

minden koca számára egyedi takar
mányozási görbe határozható meg. 
Ezen túlmenően napi 5 etetési blokkot 
lehet beprogramozni, így a takarmány
felvétel időben egyenletesen elosztva, 
pozitív hatást gyakorol az emésztésre 
és a tejtermelésre.
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Előnyök
4 egyedi takarmányozás a fiaztató  
 ban –> a lehető legjobb módszer,  
 nincs maradéktakarmány a  
 vályúban, csökken a takarmány  
 veszteség;

4 a koca maga határozza meg a  
 takarmányfelvétel időpontját  
 –> ez segít a malacelhullás   
 csökkentésében; 

4 a takarmány a vályúban mindig  
 friss –> javul a higiénia;

4 zajmentes üzemelés –> nem  
 zavarja a kocát és a malacokat;

4 a hozzáférhető takarmány meny  
 nyiség állatonként és naponta a  
 BigFarmNet program segítségével  
 beállítható és ellenőrizhető –>  
 ezáltal pontosan áttekinthető és  
 kontrolálható minden kocánál a  
 takarmány fogyasztás, ez lehe  
 tőséget ad az egészségi állapot  
 felügyelésére is;

4 kivehető adagolóegység, felülről  
 nyitott ejtőcső –> könnyen   
 gondozható, alaposan tisztítható,  
 ezáltal jó higiéniai feltételeket  
 biztosít;

4 teljeskörű vezérlés BigFarmNet  
 programon keresztül;

4 nagyon jó árérték arány

A számítógépes felületen jól áttekinthető módon ellenőrizhető a napi takarmányadag, és hogy 
ebből mennyit fogyasztott el a koca.

kiszerelhető adagolóegység

rudazat az ejtőcsőben
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