
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 

Antal ædepladser 
 
 
 

Adskillelse af 
foder og vand 

Materiale 
 

Antal vandventiler 
 

Antal indstillings-
muligheder 
 

Behov for 
adskillelse ved 
rengøring 
 
 

Pris 
 

Tørfoderautomat med 
to adskilte ædepladser, 
hvilket giver ro og dermed 
god foderoptagelse, samt 
intet foderspild. Det er en 
meget solid model og den 
har en lang holdbarhed. 

W. Domino A/S
F-H 2 tørfoderautomat 

2 til ca. 18 - 20 grise 
 
 
 

Modellen er en ren 
tørfoderautomat 

Sort 12 mm plast 
 

0 
 

6  
 
 

Der er intet behov for 
adskillelse i forbindelse med 
rengøring 
 
 

Kr. 1.355,00 ekskl. moms 
 

FUNKIMAT leveres i alle 
modeller med inventarsider 
som er en meter høje. 
Foderbeholderen er konstrueret 
således at rumfanget udnyttes 
optimalt, men det samtidig 
er muligt at lave manuel 
opfyldning fra en lav højde. 
Beholderen er vandtæt for 
overbrusning og er forberedt 
til automatisk opfyldning 
fra op til tre foderstrenge

ACO Funki A/S
FUNKIMAT 

Enkelt: op til 50 slagtesvin 
Dobbel: op til 70 slagtesvin 
 
 

Vandventilerne sidder ved 
et separat område i truget 

Rustfrit materiale 
 

2 
 

20 indstillingsmuligheder 
for foderdosering 
 

Ved rengøring skal 
doseringshovedet tages 
af, det gøres let og er del 
af den almindelige drift og 
vedligehold 

Single: kr. 2.235 
 

BOX FEEDER er verdens mest 
anvendte fodringsprincip, 
som fås i mange forskellige 
størrelser og typer som 
anvendes både hos smågrise og 
slagtesvin. Der er nem adgang 
til foderet, ingen skarpe 
kanter, minimalt foderspild 
og så er den let at rengøre

ACO Funki A/S
BOX FEEDER 

Enkelt: 2 - 5 pladser 
20 - 50 slagtesvin 
Dobbel: 2x2 - 5x2 pladser  
40-100 slagtesvin 

BOX FEEDER er uden 
vandventiler 

Rustfrit stål og plast 
 

0 
 

Fodermængde justeres med 
en skrue på frontpladen 
 

Rengøringen er let på BOX 
FEEDER modellen 
 
 
 

Model til 40 grise: 
2.235 kr. brutto.  

TUBE-O-MAT modellen 
tilgodeser grisenes behov for at 
rode, da de selv skal aktivere 
automaten for at få tildelt 
foder. Det er samtidig med til 
at holde truget rent og frit for 
foderrester. Den er specielt 
udviklet til slagtesvin og truget 
er udformet således at man 
undgår fugtigt foder eller at 
foderet havner i drikkeskålene

ACO Funki A/S
TUBE-O-MAT 

Enkelt: 30 - 50 slagtesvin 
Dobbel: 50 -70 slagtesvin 
 
 

Vandventiler sidder 
ved et separat område 
tilegnet vand, i truget
Rustfrit stål og plast 
 

Enkeltautomat: 2 stk.  
vandventiler 

20 indstillingsmuligheder 
for foderdosering 
 

Ved rengøring skal 
doseringshovedet tages 
af, det gøres let og er del 
af den almindelige drift og 
vedligehold 

Enkeltautomat: 
Kr. 2.467 brutto 


