
OVERBLIK

Beskrivelse

Fakta
Model navn: 

Volumen: 

Dimensioner: 

Fremstillings 
materiale:
Fodertyper der kan 
udfodres:
Hvordan sikres 
samme volumen og 
vægt fra kasserne i 
stalden:
Størrelse foderrør: 

Udløser til foder:
Maks. antal kasser 
på en udløser:
Mulighed for 
justering med 
foder i kassen:
Mulighed for 
justering fra gang:
Mindste mængde 
der kan udfodres:
Mulighed for 
ekstraudstyr: 

Muligt at rengøre 
kassen indvendig: 

Garanti og 
reklamationsret:
Listepris pr. stk 
ekskl. mm og 
levering: 

DanIM
xm4287 

2,5-4 liter/min 

15x19 cm 

PVC-råmaterialer 

Tør- og vådfoder 

Ubøjle 
 
 

Universiel 

Ikke oplyst
Op til 20 grise 

Nej 
 

Nej 

2,5 liter/min 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 

56 kr.  
 
 

DanIM: 
Produktet kan også 
anvendes i en lang 
fælles krybbe.

Vissing Agro
Vissing 
volumendoserer
7,5 liter 

Ø : 185 mm 
H : 580 mm
PE-plast 

Pille- og melfoder 

Kontrolvejning af 
foder 
 

38, 45, 48, 50, 50,8 
og 60 mm
Man. og auto.
Ca. 40 kasser 

Ja 
 

Delvist, afhængig 
af placering
Ca. 500-850 g. 
afhængig af foder
Frakobling af 
udløsersystem med 
foder i kassen.
Ja let, tragt kan 
drejes af, samt 
klap åbnes
Alm. produkt 
granti
1/6 2022 : 260 kr 
pr stk. 
 

Vissing Agro:
Fremstillet i klar plast. 
Giver fremragende 
oversigt i doser.  
Foderindstilling via 
skalabånd som kan 
justeres med foder i.
Kan monteres på flere 
rør dimensioner

Weda Danmark A/S
TF 1 

9 liter 

H : 560 mm 
Ø : 200 mm
Plast 

Pille og melfoder 

Ens justering 
af udvendigt 
skalabånd 

38 - 60 mm 

Kugle
100 kasser 

Ja 
 

Ja 

0,3 liter 

OptiMum cellesluse 
for langsom 
udfodring. adaptor 
til to foderrør
Renselem og/
el. dobbeltragt 
nedefra
1 år 

120 kr pr stk 
 
 

Weda Danmark A/S:
Transparent plast for 
gennemsigtighed, 
ingen hjørner og kanter 
for optimal hygiejne. 
Nem justering.

Daltec A/S
 EasyFeed 

8 L. ved piller 
7,7 L. ved mel
H : 57 cm, B : 23 
cm, D : 21 cm
Plast og dele af 
rustfrit stål
Mel, granulat og 
piller.
Rustfrit stålbånd 
indstilles efter 
skala til hhv. piller 
og mel.
Ø50,8, 60,0 mm og 
Ø38 med adapter.
Kugle
Typisk 60-120 stk. 

Delvis 
 

Nej 

1,5 L. ved piller 
1,3 L. ved mel
Adapter til Ø38 
foderrør. Top til 
parallel fodersteng
Via aftagelig tragt 
(bajonetlås) og 
luge i top.
12 mdr. 

Oplyses ved 
forespørgsel hos 
forhandler. 

Daltec A/S:
Alsidig foderkasse med 
patenteret udløser-
princip. Ekstrem 
betjeningsvenlig med 
let aftagelig tragt 
og selvholdende 
medicineringsluge. 
Nem fra- og tilkobling 
af udløser og kan 
bruges til manuel 
udløsning af foder..

Daltec A/S
Rund Foderkasse 

4, 6. 8 og 10 L.  

H : 50/59/68/78 cm 
Ø : 18 cm
Plast og dele af 
rustfrit stål.
Mel, granulat og 
piller.
I liter efter skala. 
Justeres med 
håndhul, et »klik« 
= 0,1 L.
Ø : 38/45/50/55/60. 
U. adaptor Ø63,5
Klappe
Typisk op til 300 
stk.
Delvist 
 

Ja 

0,2 L. 

Ventil til stifodring. 
Faseskod til 
fasefodring.
Via aftagelig tragt 
(bajonetlås) og 
prop i top.
12 mdr. 

Oplyses ved 
forespørgsel hos 
forhandler. 

Daltec A/S:
Klassisk foderkasse 
med klappe og præcis 
dosering. Nem at 
udløse og indstille, 
hvor dosering og 
brug er uafhængig af 
fodertype. Foderkassen 
er særdeles velegnet til 
farestalden. Mulighed 
for deaktivering via 
klips på udløserarm.


