
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 

Antal ædepladser 
 
 
 

Adskillelse af 
foder og vand 
 

Materiale 
 
 
 

Antal vandventiler 
 
 

Antal indstillings-
muligheder 
 

Behov for 
adskillelse ved 
rengøring 
 
 
 

Pris 
 

To penduler til 
uddosering af foder 
der lander på plateau, 
som er adskilt fra 
vandet. Der er en 
meget hurtig indlæring 
ved denne model. 

W. Domino A/S
S- 22 

2 
 
 
 

Der er et plateau til 
foderet 
 

Krybbe, dosering 
og kanter 
fremstillet i rustfrit 
stål. Fodermagasin 
i 12 mm plastplade
2 vandventiler 
 
 

Foderdoseringen 
indstilles trinløst 
 

Intet behov for 
adskillelse ved 
rengøring 
 
 
 

Velj. ekskl. moms: 
Kr. 2.345,00 

Stor dobbeltautomat 
med oval krybbe og 
to doseringshoveder, 
en stor beholder med 
250 liters kapacitet. 
Modellen er meget 
robust, let at rengøre 
og meget let for grisene 
at betjene. På grund 
af den ovale kryppe 
er der god hygiejne 
og intet foderspild

W. Domino A/S
Star Feeder S-Flex 
Double
6 
 
 
 

Forhøjet 
midterplateau til 
foder, mens vandet 
er i yderringen
Rustfrit stål, med 
beholder i lys plast 
 
 

2 stk.  
 
 

Trinløs indstilling 
eller med 18 hullers 
justerbarhed 

Det er muligt at 
adskille automaten 
under rengøring, 
men det er ikke 
en ubetinget 
nødvendighed 

Vejl. ekskl. moms: 
Kr. 4.715,00 

Stærk UV-bestandig 
plast med meget glat 
overflade. Asymmetrisk 
tragt med slipvinkler som 
modvirker brodannelse. 
Mel-omrører ved 
bundkransen. En robust 
og gennemafprøvet 
automat. Nem at 
rengøre da der ikke 
er stænger eller 
skarpe hjørner. 

SKIOLD A/S
Maximat PORKER 

Maks. 50 grise pr. 
automat 
 
 

Lille adskillelse 
ved forhøjning i 
ståltrug 

Plast og rustfrit 
trug 
 
 

2 ventiler 
 
 

25 doserings-
indstillinger, 
samt lukket eller 
vaskeindstilling
Intet behov for 
adskillelse 
 
 
 
 

Vejl. udsalgspris 
Samlet kr. 2.130,- 

DryWet feeder er 
designet til brug af både 
melfoder og pillefoder, 
uden at tilstoppe. 
Trugets udformning er 
med til at begrænse 
foder- og vandspild

BIG DUTCHMAN A/S
DryWet feeder 
Finisher
Fås fra 2 x 2 
ædepladser og op 
til 2 x 6 ædepladser 
 

Foder på øverste 
bjælke og vand i 
nederste 

Rustfri stål 
 
 
 

2 stk. i 2 x 2 
ædepladser, 3 stk. 
i 3 x 3 ædepladser, 
o.s.v.
17 
 
 

Nej, der er 
intet behov for 
adskillelse ved 
rengøring 
 
 

Spørg for pris 
 

Foderprincippet 
tilgodeser grisenes 
behov for at rode, da de 
skal aktivere automaten 
for at få tildelt foder. 
Truget holdes rent og 
frit for gammelt foder, 
så hygiejnen er i top. De 
transperante foder-
tragte gør det nemt 
at se om foderindtag 
er som forventet

Ikadan System A/S
Unic X 

Maks. 40 grise pr. 
automat 
 
 

Ja, lille forhøjning 
i truget adskiller 
foder og vand 

Plast og rustfrit 
stål 
 
 

2 ventiler 
 
 

20 indstillings-
muligheder, 
plus rengørings-
funktion
Nej 
 
 
 
 
 

Kr. 1.715 
(minus 
mængderabat)


