
 

TURBOMAX foderautomatTURBOMAX foderautomat
Frisk vand og tørfoder til grise 7-120 kg

Op til 50 grise per automat

Til smågrise, FRATS og slagtesvin

100 L fodervolumen

Perfekt til både mel- og pillefoder

Vand og foder i én automat

Nem justering

Minimalt foderspild
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TURBOMAX FODERAUTOMAT 
Frisk vand og tørfoder til grise 7-120 kg

Volumen 
Foderbeholder: 100 l

Kapacitet pr. trug 
Smågrise 7-30 kg: 30-50 grise 
Slagtesvin 30-120 kg: 30-50 grise

Vandforsyning 
½" rør i rustfrit stål med udvendigt gevind. 8 mm tilslutning. 
Justerbar trykventil i rustfrit stål (varenr. 0228-231)

Fodringsprincippet i TURBOMAX foderautomaten understøtter 
grisenes naturlige behov for aktivitet, da grisene skal aktivere 
foderautomaten, for at få foder uddoseret. Dette hjælper til en 
god hygiejne, da truget ikke er konstant fyldt, og ikke uddoserer 
mere end grisene kan æde.

Foderbeholderen på TURBOMAX er udformet med tilnærmelsesvis 
lodrette sider, så brodannelse undgåes. Truget er udformet med 
dobbelte drikkeskåle, så grisene kan vælge vand eller tørfoder. 
Ved at give mulighed for at drikke og æde samme sted reduceres 
stress i gruppen. Effekten ses i form af fremragende daglig 
vægtforøgelse. 

Gennemtænkt trug og specialdesignet udfodrings-
funktion

• 3-delt trug, som adskiller vand og foder

• Intuitiv brug for grisene

• Grisene skal aktivere udfodringen selv, og får 
 derved stimuleret deres aktivitetsbehov

• Tilgang til truget fra begge sider af automaten

Nem indstilling og hurtig justering

• 15 trin giver mulighed for præcis dosering

• Kan indstilles så grisene får den optimale mængde  
 foder

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

VARENR.: 560180 M/U (samlet/usamlet)
TIL:  Smågrise (7-30 kg.)

VARENR.: 560185 M/U (samlet/usamlet)
TIL:  Slagtesvin (30-120 kg.)

* Dobbelt: 1260 mm


