Dryfeed

Inteligentné, jednoduché
a spoľahlivé suché kŕmenie

Dryfeed: dokonalosť v kŕmení

...je určite dobrý pocit

Dopravná reťaz
Dopravné reťaze sú dostupné v rôznych
variantách a sú vyrobené zo špeciálne
tvrdenej ocele. Unášacie kotúče sú
zo zosilneného polyamidu. V závislosti
od vyhotovenia môže mať kŕmny systém
dĺžku až cez 400 m.

Obvádzacie rohové kladky
Kryt a koleso sú zo sklolaminátového polyamidu a konštrukčne sú navrhnuté tak,
aby boli robustné a odolné voči opotrebeniu. Unášacie kotúče zaberajú rovnomerne po celom kolese.

Špeciálne utesnené guličkové ložiská
zaisťujú dlhú životnosť kladiek. Kladky sú
dostupné v rôznych prevedeniach a podľa
špeciálnych požiadaviek, v 45° alebo 90°
prevedení, sklolaminátové, hliníkové alebo aj na použitie kukurice CCM v kŕmnej
dávke.
Pohonná jednotka
Základ celého kŕmneho systému predstavuje pohon. Aby sa znížilo nárazové
zaťaženie pri štarte, je hnacie koleso
vybavené napínaciou pružinou.
Dvojitý bezpečnostný systém so strižnou
poistkou a koncovým vypínačom redukujú riziko poškodenia zariadenia.

Pohonná jednotka je samovyprázdňovacia. Vďaka obzvlášť dlhej dráhe pružiny
napínacieho vedenia sa dajú vybudovať
aj dlhšie kŕmne systémy. Kryt pohonnej
jednotky je z popráškovanej ocele alebo
z nerezu.
Pripojovací lievik na silo
Pripojovací lievik na silo je prechodový
článok medzi príjmovým lievikom a polyesterovým silom. Je vyrábaný sériovo ako
štandard s pozinkovaným nastaviteľným
zasúvačom.

Systém vykoná miešanie za Vás

Efektívne a cenovo výhodné kŕmenie viacnásobné a multifázové kŕmenie pre profesionálov
Drymix - počítačom riadené multifázové miešanie dávok
• miešač kŕmnych dávok z nerezovej ocele
pre požadovanú kŕmnu zmes pre každý
kŕmny ventil
• spoľahlivý kŕmny počítač z osvedčenej
série Megacomp pre 8 rôznych kŕmnych
receptúr, 12 kŕmnych kriviek a 16
kŕmnych komponentov
• automatické ventily kŕmnych miest
z vysokokvalitného plastu zabezpečujú
presné dávkovanie krmiva
• súčasné miešanie a dávkovanie šetrí čas
aj peniaze
Drymix automaticky prispôsobuje
množstvo krmiva a pomer kŕmnej zmesi
podľa veku zvierat.
Kŕmna receptúra je zostavená individuálne pre každé výpustné miesto alebo
skupinu zvierat z rôznych druhov krmiva.
Tým je zaistené kŕmenie s presnosťou na
gram so všetkými potrebnými zložkami.
Jednotlivé kŕmne zložky každej receptúry
sa odoberajú postupne zo síl a vážia sa v
miešači dávok. Po navážení všetkých komponentov sa kŕmna zmes začne miešať.

Dryfeed CCM 60
• všetky časti prichádzajúce do styku
s krmivom sú vyrobené z nerezovej a
kyselinám odolnej ocele
• možnosť 70% podielu CCM
• samočistiaca pohonná stanica
• dopravný výkon až do 1000 kg/hod.

Motorom poháňaný príjmový lievik
zabezpečuje plynulé privádzanie krmiva
a bezozvyškové vyprázdňovanie aj pri
použití CCM.

Premyslené až do funkčných detailov

Spoľahlivá a trvanlivá bezstarostná nepretržitá prevádzka

Príjmový lievik Batch
je doplnený krátkym stúpajúcim
špirálovým dopravníkom, pred vstupom
krmiva do dopravného potrubia.
Zbytkové krmivo sa odoberá týmto
špirálovým dopravníkom, ktorý je namontovaný na príjmovom lieviku sila.
Ak sa v kŕmnej línii nenachádza krmivo,
začne sa odoberať z príjmového lievika
pomocou dopravníka priamo zo sila.
Krmivo sa následne dostáva do obehu.
Dopravný výkon špirálového dopravníka
je zosúladený s výkonom kŕmneho systému. Preplnenie systému je tak vylúčené.
Podstatná výhoda oproti porovnateľným
produktom spočíva v tom, že vedenie
suchého kŕmenia je skonštruované
v jednoduchom okruhu bez dodatočných
obvádzaní.
Tým sa zvyšuje životnosť dopravnej
reťaze aj všetkých ostatných mechanických častí systému

Príjmový lievik
Používaním dielov z kvalitnej nerezovej ocele sa môže príjmový lievik
montovať vo vnútorných aj vo vonkajších
priestoroch. K dispozícii je prevedenie
s nastaviteľným zasúvačom dávkovacej
štrbiny alebo so špirálovým dopravníkom.
Spätné potrubie na dopravu zbytkového
krmiva zabraňuje preplneniu systému.

BIO Feed
Systém suchého kŕmenia pre malé skupinové ustajnenie prasných prasníc.
Dôsledkom pomalého dávkovania zadaného množstva krmiva prostredníctvom
bunkového dávkovača sa minimalizuje
vzájomné rušenie prasníc počas kŕmenia.

Presné dávkovanie krmiva

Kŕmne automaty a dávkovače spĺňajú všetky požiadavky

Hygienický výpust
• aby nečistoty nezostali skryté
• teleskopická výpustná rúra
pre jednoduché čistenie kefou
Objemový dávkovač – o myšlienku
vpred
Systém s hruškovým uzáverom zaručuje
spoľahlivé vyprázdnenie a tesné uzavrenie bez ďalšieho dosýpania krmiva
– vhodné aj pre ovos. Zásobník sa skladá
z transparentnej PVC rúry s pohodlným
nastavením. Dávkovač (s objemom 7 l) je
úplne prachotesný a vodotesný.
Kŕmny výpust s veľkým výpustným
otvorom s pohodlným lankovým
vypúšťaním.

Multimat - kŕmny automat na CCM
kašovité krmivo pre odchov a výkrm
• nerezový žľab Ø 60 cm (odstav) alebo
Ø 80 cm (výkrm) s dávkovacou miskou, oddelené zóny pre vodu a krmivo
zaisťujúce vyššiu hygienu
• predzásobník s pohodlným nastavením
stupnice pre 70 alebo 90 l objem

Široká paleta produktov kŕmnych
automatov pre suché krmivo a CCM.

Multimat bol vyhotovený špeciálne pre
veľké skupiny v odchove odstavčiat a vo
výkrme.
Cenovo obzvlášť efektívny z hľadiska
využitia nákladov na krmivo.

Optimat - odstav

Optimálne riešenie pre
• múčnaté krmivo
• pelety
• CCM - vlhké zrno
• krmivo bohaté na vlákninu

Profimat - odstav

Optimat - výkrm

Profimat - výkrm

Zaručená spoľahlivosť

Silá, podávacie dopravníky a príslušenstvo na najvyššej úrovni

Dopravníky môžu byť dodávané samostatne na privádzanie krmiva alebo
v kombinácii s dávkovacími zariadeniami.
Kvalitné špirálové dopravníky sa vyznačujú vysokou pevnosťou a odolnosťou
proti opotrebeniu a vysokou životnosťou.
Vypínací senzor
Senzor vypne systém po naplnení
všetkých dávkovacích zariadení a zabráni
tak preťažovaniu.

Senzor sa dá pripojiť priamo na posledné
dávkovacie miesto alebo je ho taktiež
možné umiestniť bezprostredne za posledným kŕmnym miestom.
Silá
Spoľahlivé uskladnenie krmiva v moderných, polyesterových silách. Naše silá
sú vyrobené z prvotriednych materiálov
a ponúkajú komplexné sériové vybavenie
ako transparentné priezory na kontrolu
naplnenenia sila, pozinkované plniace a
vypúšťacie vedenia a rebríky. Silá sú dodávané s objemom od 3,5 m3 do 56 m3.

Trevira silá
sú určené pre vnútorné priestory

Spoľahlivý servis a zabezpečenie dodávania náhradných dielov po celom svete!
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Obsah prospektu je nezáväzný, technické zmeny v zmysle nového vývoja sú vyhradené.

Špirálový dopravník
K doplneniu systémov suchého kŕmenia
ponúkame aj široký výber špirálových dopravníkov s priemerom od 55 do 125 mm.

