VOERSYSTEMEN
voor biggen en vleesvarkens

Blu’Hox W2F
TM

Voor vleesvarkens van 5 kg (11 lbs) tot 145 kg (320 lbs)
Eenvoudige opstart
/ 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.
/H
 et unieke ontwerp van de pan zorgt ervoor dat zelfs jonge biggen dicht bij de voedertafel kunnen komen, zonder dat ze in de pan
moeten stappen.
/ Bij gebruik van korrels of kruimels kan de nieuwe drukregelaar voor korrels ervoor zorgen dat jonge biggen beter bij het voer kunnen.
/V
 erbeterde toegankelijkheid maakt van dit voersysteem het eerste in de wean-to-finish markt zonder veel extra arbeid en handmatig
voederen bij de opstart.
Snelle en uniforme groei
/ Vers voer en water op dezelfde plaats. Varkens kunnen hun eigen mix van voer en water maken.
/ 6 voerplaatsen en 4 drinknippels.
/ De 4 drinknippels zijn per twee in hoogte verstelbaar, waardoor ze kunnen worden aangepast aan de behoeften van groeiende varkens.
/ De grille biedt de varkens ruime, rustige en individuele eetplekken: geen stress, geen strijd en ongeëvenaarde uniformiteit.
/ Economisch optimaal met 50 varkens per voersysteem.
/ Het deksel zorgt ervoor dat het voer vers en stofvrij blijft en niet wordt aangetast door geuren uit de stal.
Aanzienlijke besparing van voer en water
/ De speciale panvorm en de antimorsrand houden het voer in het midden van de pan.
/ Eventueel gemorst water wordt met het voer in de pan gemengd en wordt mee opgegeten.
/H
 et ronde voersysteem heeft geen hoeken waarin voer zich kan ophopen en kan gaan liggen
schimmelen.
Eenvoudig management
/ Voersysteem geschikt voor zowel jonge biggen als zware vleesvarkens.
/ Handmatige arbeid wordt tot een minimum beperkt.
/ Roestvrijstalen pan en grille.
/ Blu’Hox voerpannen zijn gemakkelijk te reinigen.
/V
 oer in de trechter komt niet in direct contact met de natte neuzen en tongen van de varkens: geen risico op verstoppen door
nat voer.

Het eerste en enige wean-to-finish
voersysteem waarbij handmatig voeren
niet langer nodig is.

BLU’HOX – INSTRUCTIONS VOOR DE GEBRUIKER
Algemene technische informatie

ROXELL – 040 – 4018

Voersysteem voor wean-to-finish varkens
Wean-to-finish met verstelbaar drinksysteem

Blu’Hox W2F
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
Aantal drinkplaatsen

Max. 12 dieren per voerplaats
Max. 15 dieren per drinkplaats (*1)

Minimumgewicht (kg)

5

Maximumgewicht (kg)

145

Aantal voerplaatsen

6

Aantal nippels per pan

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

0,4 – 1,0 (*2)
70/150
45/100

Blu’Hox (trechterrand) hoogte (m) 70/150

1,25/1,49

Oppervlakte per varken (m2)

0,65 – 1,0

Minimale breedte box (m):
- Blu’Hox in het midden (m)

4

- Blu’Hox aan de afscheiding (m)

2

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

20
Nee
4

