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OVERBLIK

Beskrivelse

Mærke
Model

Rengørings-
procedure

Håndtering af 
restmængder

Kapacitet af anlæg 
(stier pr. anlæg)

Mælke/foder-
omkostninger

Tankmateriale

Foderopfyldning

Drifts-
omkostninger

Pris pr. faresti 
(anlæg + montage)

Bopil A/S:
Oplysninger er indhentet fra 
kunde med to anlæg siden 2017. 
Oplyser i øvrigt, at der opnås en 
relativ besparelse i arbejdstid 
qua anlæggets fuldautomatiske 
funktion. Bedriften lægger 16 
grise til søerne i gennemsnit.

Bopil A/S
BabyDos

Automatisk

Restløs

350 stier lig. 175 dobbelt 
stier

Mælk: 2,94 kr./pr. gris (0-12 
dage). Foder: 3,00 kr./pr. gris 
(13-28 dage). 
Total: 5,94 kr./pr. gris

Plast

Automatisk

0,38 øre/gris

Anlæg: 1.950,- kr.
Montage: 670,- kr.
Total: 2.620,- kr.

Agrisys A/S:
Multifase i portioner, højeste 
hygiejne - patenteret system 
hvor vådfoderet fl yttes 
med luft. Min. portion 150 
ml og max. 1.500 ml.

Agrisys A/S
LiqSys Mini

Automatisk - selvrensende

Ingen restmængde, da der 
blæses enkelte portioner til 
truget vha. lufttryk

Ingen grænse, kan skaleres 
og er skalérbart

Foderafhængig, der er ingen 
specialkrav, da der anvendes 
kugleventil, std. foder kan 
anvendes

Plastik og RF stål

Automatisk via små siloer, 
der doserer automatisk

El og sliddele, men lavt 
da vi ikke anvender 
membranventiler

Anlægs-afhængig, kontakt 
producent

3S:
Simpelt opbygget anlæg, som 
er let at betjene. Håndterer 
to blandinger, som sikrer en 
super opstart af grisen og fra 
dag 10-12 forbereder grisen 
på at blive fravænnet. Giver i 
sidste ende større bundlinje og 
resultat hos svineproducenten.

3S
3S 60300-3 Combi-Tech 
(Mælk og smooth)
Fuldautomatisk anlæg, 
manuel børste vask af tank

Opsamles og bruges i 
babystald

Ingen begrænsning, kræver 
blot anden opbygning

Blanding 1: 200 gram, 2,70 kr.
Blanding 2: 400 gram, 4,48 kr.
Total: 7,12 kr. pr. smågris

PE (Førsteklasse plastik)

Leveres som automatisk

28 øre/pr. gris (strøm og 
sæbe v. 1.200 søer og 35 
grise pr. årsso)

850 kr. + montering efter 
aftale (anlæg til 1.200 søer)


