VOERSYSTEMEN
voor biggen en vleesvarkens

Blu’Hox 30/30 /45

Blu’Hox 120 /145/145

Ontworpen voor biggen van 5 kg (11 lbs) tot
respectievelijk 30 kg (66 lbs) en 45 kg (99 lbs)

Voor vleesvarkens van 20 kg (44 lbs) tot 120 kg
(264 lbs) en 145 kg (320 lbs)

Natuurlijk instinct helpt bij opstart

Snelle en uniforme groei

/ Door hun natuurlijke wroetinstinct leren de pas gespeende
biggen hoe zij het voer in de pan kunnen werken met behulp
van de rotor.
/ De combinatie van de soepele rotor en de asymmetrische
trechter zorgt voor een vlotte voerstroom.

/ Vers voer en water op dezelfde plaats.
/	Ruime voer- en drinkplaats rond de pan.
	(Blu’Hox 120+: 10 dieren – Blu’Hox 145: 6 dieren –
Blu’Hox 145+ : 8 dieren)
/	De varkens bepalen zelf hun individueel rantsoen en de mix van voer
en water.
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Optimale groei vanaf de eerste dag
Aanzienlijke besparing van voer en water
/	Voer en water bevinden zich op dezelfde plaats en zijn
gemakkelijk bereikbaar voor de kleinere biggen.
/	De pan is voorzien van een praktische opstaprand waardoor
speenbiggen gemakkelijk bij de speciale speennippel kunnen.
/ Elke big bepaalt zijn eigen voer-/waterverhouding.
/ Droog-nat-optie dankzij nippels in de pan.
Ongeëvenaarde uniformiteit en stressvrije biggen
/	Er is altijd voldoende plaats rond de pan voor 6 tot 10 dieren
(afhankelijk van het type Blu’Hox).
/	Geen strijd om een voerplaats! Alle biggen, zelfs de kleinste,
krijgen volop de kans om te eten en te drinken volgens hun
eigen behoeften.
Aanzienlijke besparingen
/ Blu’Hox heeft een speciale panvorm met antimorsrand.
/	Blu’Hox laat een nauwkeurige instelling van het voerniveau
toe.
/ Eventueel gemorst water wordt met het voer in de pan
gemengd en wordt mee opgegeten.
/ Roestvrijstalen pan: gemakkelijk te reinigen

Blu’Hox: rond voersysteem
Sociaal gedrag aanmoedigen, gelijkmatige
groei bevorderen

/	De speciale panvorm en de voerbesparende rand houden het voer
in het midden van de pan.
/ De grille biedt de varkens ruime, rustige en individuele eetplekken.
/ De grote voerpan voorkomt dat zware dieren voer en water verspillen.
/	Eventueel gemorst water wordt met het voer in de pan gemengd en
wordt mee opgegeten.
/ Droog-nat-optie dankzij nippels in de pan.
Eenvoudig management
/ Blu’Hox biedt een nauwkeurige instelling van het voerniveau.
/	De asymmetrische trechter zorgt voor een vlotte voerstroom en
voorkomt brugvorming van het voer.
/ Blu’Hox voerpannen zijn gemakkelijk te reinigen.
/ Roestvrijstalen pan: gemakkelijk te reinigen.
Voordelen van Blu’Hox voor grote groepen
/	Aanzienlijke besparing in de stalbouw (eenvoudig voersysteem,
minimale afscheidingen, minder gangen enz.).
/	Stressvrije groepen door de duidelijke zones (activiteits-, rust- en
eetruimte)
/ Uitstekende uniformiteit
/ Comfortabele behandeling van de varkens
/ Lage investeringskosten per varkensplaats

BLU’HOX – INSTRUCTIONS VOOR DE GEBRUIKER
Algemene technische informatie

ROXELL – 040 – 4018

Voersysteem voor speenbiggen en zwaardere varkens

Blu’Hox 30 Blu’Hox 145
TM

TM

Aantal dieren per pan
(1*) Het kan de moeite waard zijn om extra nippels in de box te plaatsen.
Met betrekking tot de voerplaatsen

Max. 12 dieren per voerplaats (*1)

Aantal drinkplaatsen

Max. 15 dieren per drinkplaats (*1)

Minimumgewicht (kg)

5

20

Maximumgewicht (kg)

30

145

Aantal voerplaatsen

6

6

Aantal nippels per pan

4

4

0,4 – 0,5

0,8 – 1,0

70/150
45/100

70/150
45/100

1,02/1,21

1,25/1,49

0,3

0,65 – 1,0

- Blu’Hox in het midden (m)

2,1

4

- Blu’Hox aan de afscheiding (m)

1,05

2

20

20

Nee

Nee

4

4

Stroomcapaciteit nippels (l/min.)
(aanbevolen) (*2) in combinatie met
waterbedieningspaneel 04305358
Capaciteit trechter / met hulpstuk (liter)
Gewicht (kg) Specifiek gewicht: 0,67 kg/dm3
Blu’Hox (trechterrand) hoogte (m) 70/150
Oppervlakte per varken (m2)
Minimale breedte box (m):

Montagetijd Blu’Hox (minuten): één ervaren
persoon/Blu’Hox. Niet meegerekend:
installatietijd in boxen & watertoevoer.
Spoelen
Verankeringsposities
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Voersysteem voor speenbiggen en zwaardere varkens

Blu’Hox

TM

30+/45+

Blu’Hox

TM

120+/145+

Aantal dieren per pan
(1*) Het kan de moeite waard zijn om extra nippels in de box te plaatsen.
Met betrekking tot de voerplaatsen

Max. 12 dieren per voerplaats (*1)

Aantal drinkplaatsen

Max. 15 dieren per drinkplaats (*1)

Minimumgewicht (kg)

5

20

Maximumgewicht (kg)

30/45

120/145

Aantal voerplaatsen

10

10/8

Aantal nippels per pan

6

6/8

4+2

4+2/-

0,4 – 0,5

0,8 – 1,0

0,4 – 0,7

0,8 – 1,1

70/150

70/150

45/100

45/100

1,10/1,25

1,25/1,45

0,3/0,4

0,65 – 1,0/0,65 – 1,1

- Blu’Hox in het midden (m)

2,1/2,5

3/4

- Blu’Hox aan de afscheiding (m)

1,05/1,2

1,50/2

Montagetijd Blu’Hox (minuten): één ervaren
persoon/Blu’Hox. Niet meegerekend:
installatietijd in boxen & watertoevoer.

35

35

Spoelen

Ja

Ja

Verankeringsposities

3/4

3/4

Verankeringsposities

3/4

3/4

Aantal nippels per pan + Droog – Nat
Stroomcapaciteit nippels (l/min.) (aanbevolen)
Stroomcapaciteit nippels (l/min.) (aanbevolen) –
Droog – Nat
Capaciteit trechter / met hulpstuk (liter)
Gewicht (kg)
Specifiek gewicht: 0,65 kg/dm3
Blu’Hox (trechterrand) hoogte (m) 70/150
Oppervlakte per varken (m2)
Minimale breedte box (m):

