OVERBLIK

Fabrikant
Model:

3S
3S 60300-3 CombiTech
1. kl PE

Big Dutchman
Culina Cup

Agrisys
PorciSys Mini

Bopil
BabyDos

AB Neo
Pump’n’Grow

Rustfrit Stål

Rustfrit stål

Hygiejne PE

Plast

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej, da mælk i tank
og rør ikke blandes

Vejecelleuddosering og
kontrol

Envejssystem intet mælk retur i
tanken

Mulighed for flere
omløb pr. tank:
Pumpetype:

Ja

Ja

Der fodres
individuelle
portioner til hvert
trug
Ja

Ja

Ja

Cirkulationspumpe
rustfri A4

4 trins
cirkulationspumpe

0.48 kWh

1,5 kWh

Afhænger af
anlægget
Ja

Afhænger af
anlægget
Ja

Centrifugal pumpe,
rustfri A4, frekvens
reguleret
Afhænger af
anlægget
Ubegrænset

Trykpumpe

Strømforbrug
(kWh):
Antal stier pr.
beholder:
Mulighed for
fasefodring:
Opvarmning
af produkt til
temperatur
interval:
Omrører i
beholder:
Automatisk
vandpåfyldning:
Kop rengøring:

Sidekanalspumpe
med pulserende
luft
0,75 kWh samlet
kun ved dosering
Op til 250 ventiler

32-36 grader

Ja, fra 1-9
blandingen
Ja, valgfrit til mælk
og foder

Nej

45-55 gradeer

Ja, med op til 10
komponenter
Ja, kan tilpasses
efter ønske

Ja, interval mixer

Ja

Ja, på automatiske
anlæg
Automatisk, men
af en medarbejder
En gang om ugen

Ja, med vandur

Ja, mikser i
blandeenhed
Ja, integreret
vandvarmer
Automatisk

Ja, til mælk og
foder
Ja ved opblanding
og restløs fodring
Ja, automatisk

Beholder dagligt,
rør hver 4. dag og
kopper efter behov

Automatisk efter
ønske

650-1.100 kr.

Afhænger af antal
farestier

Afhænger af
anlægs størrelse

Dagligt,
fuldautomatisk
med syre-base
desinfektion
Afhænger af anlæg

Beholder
materiale:
Overløbsbeskyttelse:
Tilbageløbssystem:

Rengøring af
system:

Pris pr. faresti

Manuelt

Ca. 2 kWh/1.000
årssøer pr. dag
Op til 1.000 kopper

Nej, opblanding
i koldt vand
reducere bakterie
vækst
Ja
Ja
Manuelt
Tanken samt filter
rengøres dagligt

Afhænger af
besætnings
størrelse

Beskrivelse
Mælkekopanlægget fra 3S er
simpelt opbygget anlæg
som er let at betjene,
håndtere 2 blandinger
som sikrer super opstart
af grisen, og fra dag
10-12 forbereder grisen
på at blive fravænnet.

Mælken holdes varm
med varmeveksler.
Pumpes rundt i lukket
system, så mælk i
rør og beholder ikke
blandes. Big Dutchman
tilbyder også Culina
Flex, som er et mini
vådfodringsanlæg
som kan udfodre
i farestalden.

Agrisys PorciSys Mini
registrere forbrug pr. sti;
har aut. blandingssystem
og rengøring. Anlægget
fodrer frisk foder og
har høj hygiejneniveau.
Online adgang via
Agrisys’ ConSys styring.

BabyDos er et mini
vådfoderanlæg
til mælk og
prestarter.
Anlæg har restløs
funktion.
Rengøres og
desinfi ceres
automatisk
dagligt. Ingen
mælke- eller
foderspild.

Simpelt anlæg som
alle kan betjene.
Frisk mælk er
nøgleordet for
højt optag:
8 mm slanger = 1
liter mælk pr. 35
meter slange. Der
opblandes kun 30 liter
mælk pr blanding.

