
Istállóberendezések
malacfelneveléshez és hízlaláshoz



Állatbarát és könnyen tisztítható boxrendszerek
A Big Dutchman boxrendszereket könnyen kialakítható
„építőkocka” elmélet szerint tervezték. ĺgy a boxok
igény szerint alakíthatók, függetlenül az építészeti
adottságoktól és istállóméretektől.

A boxrendszer a következőkből áll:
) nemesacél box tartólábak;
) ajtó és válaszfal erősítő elemek;
) ajtók;
) szürke, vagy kék színű boxprofilokból.

Boxprofil, tartólábak, boxerősítő elemek, ajtóreteszHízlaló box kék, műanyag válaszfalelemekkel

Előnyök
) a zárt falmagasság különböző módon alakítható ki a

szellőzőrendszertől függően is;

) a kevés számú és egyszerű építőelemek teszik 
lehetővé a könnyű szerelést;

) a nemesacél és műanyagprofilok használata hosszú 
élettartamot biztosít;

) az istálló jobb higiéniája érdekében egyszerűen és 
alaposan tisztítható;

) alkalmas bármely korcsoportnál- a malacoktól a 
kocákon keresztül a hízósertésekig.

MULTIPORC – a száraztakarmányozó automata a malacneveléshez

Ha a malacnevelésben száraztakarmányozó automaták
használata javasolt, akkor Önnek a Big Dutchman
többszörösen bevált ad libitum-automatát kínál, a 
MULTIPORC-ot. Leginkább 30 kg élősúlyig alkalmas,
nemesacélból készült és minden száraztakarmány-
behordó redszerrel automatikusan feltölthető. A MULTI-
PORC egyaránt alkalmas liszthez, pellethez, vagy
morzsához.

A folyosóról történő kézi feltöltéshez egy ajtóba építhető
etetőt kínálunk Önnek. Az etetőterek száma függ az
ajtó-illetve boxszélességtől és a csoport nagyságától.



Etetőautomaták a malacfelneveléshez és hízlaláshoz

LEAN MACHINE SINGLEPORC IV SINGLEPORC V
) használható bármely súlycsoport 

esetén a választott malacoktól a 
hízósertésekig;

) egy automata akár 40 állat 
etetésére is alkalmas;

) használható liszttel, pellettel, vagy 
morzsával történő etetés esetén is;

) feltöltése történhet automatikusan 
minden száraztakarmányozó 
berendezéssel, vagy manuálisan;

) 80 l-es takarmánytároló tartállyal 
rendelkezik;

) a könnyen szabályozható adagoló 
mechanizmus lehetővé teszi a 
takarmány nagyon pontos adagolását;

) a 2 beépített takarmánynedvesítőt
az állatok könnyen használják;

) a vályú kerek formája biztosítja az 
etetőtér optimális kihasználását, nem
alakulnak ki szennyezett sarkok;

) beépíthető válaszfalba, vagy 
szabadon is állhat a boxban;

) szállítható teljesen nemesacélból 
álló automata.

) kombinált etetőautomata a hízlaláshoz;
) egy automata akár 12 állat 

etetésére is alkalmas;
) használható liszt, pellet, vagy 

morzsa estén;
) feltölthető automatikusan minden 

száraztakarmányozó berendezéssel,
vagy manuálisan is könnyen 
megoldható;

) 56 l-es takarmánytároló tartállyal 
rendelkezik;

) a könnyen használható adagolókar
lehetővé teszi a kívánt takarmány 
mennyiség beállítását 8 fokozatban;

) a beépített itatószelep alkalmas 
alacsony-és magasnyomáshoz 
(3 bar-ig);

) az etetőtányér nemesacél pereme 
hosszú élettartamot biztosít;

) az etetőtányérba könnyen bele 
lehet látni, és így a takarmány-
fogyást ellenőrizni;

) a SINGLEPORC IV újrahasznosítható
műanyagból és nemesacélból áll.

) kombinált etetőautomata hízlaláshoz;
) egy automata 12 állat etetésére is 

alkalmas, kb. 25 kg élősúlytól;
) alkalmas liszt, pellet, vagy morzsa 

esetén;
) feltölthető automatikusan bármely 

száraztakarmányozó berendezéssel,
vagy kézzel is könnyen megoldható;

) a tartály kb. 30 kg takarmány 
befogadására alkalmas;

) a könnyen használható adagolókar
lehetővé teszi a kívánt takarmány 
mennyiség egyszerű beállítását 10
fokozatban, „Stop”-al bezárólag;

) a beépített szelep alacsony és ma-
gasnyomáshoz (3 bar-ig) alkalmas;

) az etetőtányér nemesacél pereme 
hosszú élettartamot biztostít;

) a nemesacél adagoló szerkezet 
könnyen szétszerelhető;

) a SINGLEPORC V újrahasznosítható
műanyagból és egy darabból préselt
alsó és felső részből áll = könnyen
tisztítható.



Nagy csoportos boxrendszer a modern malacfelneveléshez
és sertéshízlaláshoz
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Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 • 49360 Vechta • Germany
Tel. +49(0)4447-801-0 • Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de

A Big Dutchman boxrendszerével az állatok nagy csopor-
tokban történő tartása a malacoktól a sertésekig könnyen
megvalósítható. Nagy csoportokban történő tartás esetén

fontos az osztott ajtók alkalmazása, amelyeket a gazda az
állatválogatásoknál, illetve az állatok be- és kihajtásánál
problémamentesen nyithatja és bezárhatja.

Előnyök
) hízóférőhelyenként alacsonyabb bekerülési költség az 

istállóberendezések és takarmányozás technológia 
egyszerűbbé tételével. Ajánlott ez esetben a szenzoros
folyékonytakarmányozás (HYDROMIX), vagy a kom-
binált szárazdarás önetetők (pl.: LEAN MACHINE);

) a boxok jobb kihasználása, mivel az állatoknak 
ugyanazon a területen nagyobb mozgásterük van, 

aktív és pihenő terület, illetve trágyázási hely 
alakíthatók ki;

) a nagyobb csoportokban történő tartás malacnevelés 
és hizlalás esetében alkalmazható;

) az osztott ajtó használata lehetővé teszi a gazdának 
az egyszerű be-, ki-, illetve áttelepítést.

Malacfelnevelés nagy csoportokban LEAN MACHINE-el Véghízlalás nagy csoportos boxokkal, osztott ajtóval és szenzoros
vezérlésű folyékony etetéssel

A szelektáló ajtókkal ki-
alakított rövid válaszfalak
megkönnyítik az állatok
nagyobb csoportokban
tartása esetén az állatok
vizsgálatát és az esetle-
ges szelektálási
munkákat.
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