SKIOLD MAXIMAT®
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Máng ăn cho heo sữa

Máng ăn cho giai đoạn từ heo
sữa đến heo thương phẩm

•

Máng ăn cho heo thương phẩm

SKIOLD TẠO SỰ KHÁC BIỆT!

SKIOLD MAXIMAT® BỒN CHỨA THỨC ĂN VỚI GÓC TRƯỢT ĐỘC ĐÁO
Được Trung tâm nghiên cứu heo Đan Mạch bình chọn là "sản phẩm tốt
nhất" năm 2012
Là hệ thống phân phối hoàn hảo cho thức ăn dạng viên và thức ăn dạng cám
Các bồn chứa thức ăn dành cho heo từ 7 đến 130 kg
Cấu trúc vững chãi được làm từ vật liệu chống rỉ

SKIOLD MAXIMAT®
bồn chứa thức ăn với góc trượt độc đáo
Hệ thống hoàn hảo cho thức ăn dạng
viên và thức ăn dạng cám

Có 4 loại bồn chứa thức ăn:
Loại 1 Maximat ® dùng cho heo thương phẩm

Tất cả bồn chứa ăn bị thách thức bởi nguy
cơ thức ăn có xu hướng bị tắc. SKIOLD đã
tính đến các thách thức này. Các góc trượt
của đầu hút đảm bảo rằng thức ăn sẽ rơi
xuống các cạnh, và phía dưới đáy một
chiếc vòng sẽ mở khu vực giữa đầu hút
và máng ăn. Những tính năng này sẽ làm
giảm việc bị tắc thức ăn trong bồn chứa
MaxiMat của Skiold đến mức tối thiểu.

Loại bồn chứa MaxiMat đã được thiết kế và xây dựng dựa trên
các nguyên tắc dễ lau chùi, chắc chắn và ở mức độ vệ sinh cao.
MaxiMat Porker được trang bị một máng thép không gỉ với máng
nước ở cả hai bên. Mỗi bồn chứa sẽ phục vụ cho khoảng 50 heo
thương phẩm.

Loại 1: Maximat Porker 15-130 kg

Loại 2 Maximat ® dùng cho heo sữa
MaxiMat® dùng cho heo sữa là hệ thống hoàn hảo cho quá trình
sản xuất heo giống/heo sữa. Các góc trượt bên trong chống lại
việc tắc thức ăn một cách hiệu quả thậm chí với thức ăn có hàm
lượng độ ẩm và chất béo cao sẽ vẫn xả được. Đáy được làm từ

Điều chỉnh và làm sạch

thép không gỉ với độ cao cho thức ăn, và hệ thống uống nước ở
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một bên. Thiết bị xả có thể xoay và đảo chiều, rất dễ dàng để sử

Nút điều chỉnh xử lý được thiết kế dựa
trên kinh nghiệm làm việc và được làm từ
nhựa rất chắc chắn. Các số liệu trong quá
trình cài đặt từng bước được dễ dàng đọc,
và do đó điều chỉnh việc phân bổ thức ăn
khá đơn giản. Với quy mô logarit, nút này
có thể điều chỉnh bên trong thậm chí với
số lượng rất nhỏ. Các bồn chứa thức ăn
được làm sạch dễ dàng và hiệu quả, vì nó
không có góc tù, và làm bằng vật liệu thép
chống gỉ.

dụng, ngay cả đối với heo con nhỏ. Mỗi bồn chứa thức ăn sẽ phục

Loại 2: Maximat dành cho heo sữa
7-60 kg

vụ cho khoảng 60 heo sữa.
Loại 3 Maximat ® dùng cho giai đoạn từ heo sữa đến khi thành
heo thương phẩm
Loại này giống với loại dùng cho heo thương phẩm, nhưng đáy
được gắn ở một khoảng cách ngắn hơn so với sàn chuồng.
Loại 3: Maximat dành cho heo sữa đến
Loại 4 Maximat ® Poly dùng cho heo sữa

heo thương phẩm 7-130kg

Loại này giống với loại dành cho heo sữa, nhưng máng được làm
từ bê tông polyester với độ cao cho thức ăn và hệ thống uống nước
riêng biệt ở một bên.
Loại Maximat ® Aqua
Đối với tất cả các loại bồn chứa thức ăn bạn nên cài đặt thêm hệ
thống cung cấp nước, ví dụ như hệ thống MaxiMat® Aqua, rất dễ
dàng tích hợp với các bồn chứa thức ăn. Vệ sinh và nước sạch là
một yếu tố sống còn cho heo con, đặc biệt là ngay sau khi cai sữa.
Hệ thống MaxiMat® Aqua cung cấp nước nhỏ giọt, đó là giải pháp

Loại 4: Maximat Poly cho dành heo
sữa

mà SKIOLD đề xuất cho hệ thông máng nước hoàn hảo dành cho
heo sữa đến khi heo đạt 30 kg. Một đường ống nước nhỏ đảm bảo
sự hiện diện liên tục của nước trong máng. Sự di chuyển từ các giọt
nước đến bề mặt nước thu hút những con heo, và do đó kích thích
lượng nước tiêu thụ. Tốc độ dòng chảy dễ dàng được điều chỉnh
bởi nút quản lý vô cấp. Ngoài ra một đường ống nước lớn hơn với
một núm uống được lắp đặt, những con heo sẽ nhanh chóng biết
cách sử dụng. Các máng nước có nút ngắt dòng chảy và do đó dễ
dàng làm sạch, duy trì một nước mực nước và bề mặt hấp dẫn.
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Maximat Aqua

