SISTEMAS DE COMEDOURO
para leitões e porcos de engorda

Blu’Hox 30/30 /45

Blu’Hox 120 /145/145

Feito para leitões de 5 kg (11 lb) a 30 kg (66 lb)
e 45 kg (99 lb), respectivamente

Para porcos de engorda com peso entre 20 kg (44 lb)
e 120 kg (264 lb) e 145 kg (320 lb)

O instinto natural ajuda no começo da operação

Crescimento rápido e uniforme

/ O instinto natural de procurar alimento confere aos leitões
recém-desmamados a capacidade de distribuir a ração no
comedouro através do rotor.
/	A combinação do rotor de rotação suave com a moega
assimétrica garante um fluxo de ração rápido.

/ Água e ração frescas no mesmo local.
/ Muito espaço disponível ao redor do comedouro.
(Blu'Hox 120+: 10 animais – Blu'Hox 145: 6 animais –
Blu'Hox 145+ : 8 animais)
/	Os animais determinam a sua própria porção e mistura de ração e água.

O melhor crescimento desde o primeiro dia

Economia significativa de ração e água

/	A ração e a água ficam localizadas no mesmo ponto, ao fácil
alcance dos menores leitões.
/	O degrau incorporado ao comedouro permite que os
pequenos leitões alcancem com mais facilidade os bocais
especiais para animais em desmame.
/ Cada leitão determina a sua proporção de ração e água.
/ Dry-Wet opcional com bocal localizado no comedouro.

/	O formato especial e a borda para economia de ração mantêm a
ração no centro do comedouro.
/	A grade proporciona aos porcos pontos de alimentação espaçosos,
tranquilos e individuais.
/	O comedouro de grandes dimensões evita que os animais de
grande porte desperdicem ração e água.
/	A água derramada se mistura com a ração presente no comedouro,
sendo consumida.
/ Dry-Wet opcional com bocal localizado no comedouro.

TM

+

+

Uniformidade inigualável e leitões livres de estresse
/	Sempre existe espaço suficiente ao redor do comedouro para
acomodar 6 ou 10 animais (de acordo com o alimentador
Blu'Hox escolhido).
/	Sem disputas pelo ponto de alimentação! Todos os leitões,
até os menores, têm muitas oportunidades de se alimentar e
beber água de acordo com as suas necessidades individuais.
Economia significativa

TM

+

+

Fácil manejo
/ O Blu'Hox permite o ajuste preciso do nível de ração.
/	A moega assimétrica garante um fluxo de ração suave e previne
a obstrução de ração.
/ Os alimentadores Blu'Hox são fáceis de limpar.
/ Comedouro em aço inoxidável: fácil de limpar.
Benefícios do Blu'Hox em grupos grandes

/	O comedouro do Blu'Hox tem um formato especial com
borda antidesperdício.
/ O Blu'Hox permite o ajuste preciso do nível de ração.
/	A água derramada se mistura com a ração presente no
comedouro, sendo consumida.
/ Comedouro em aço inoxidável: fácil de limpar.

Alimentador redondo Blu'Hox
Incentiva o comportamento social, aumenta o
crescimento uniforme

/	Economia significativa na construção do galpão (sistemas de
alimentação descomplicados, menos currais, menos corredores, etc.)
/	Grupos livres de estresse devido ao zoneamento exato do curral
(áreas de atividade, alimentação e repouso)
/ Excelente uniformidade
/ Controle confortável dos animais
/ Baixo investimento por suíno

BLU'HOX – INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO
Informações técnicas gerais

ROXELL - 040 - 4018

Sistema de comedouro para porcos recém-desmamados e prontos para
abate

Blu’Hox 30 Blu’Hox 145
TM

TM

Número de animais por comedouro
(1*) Pode ser interessante considerar a instalação de bocais extras no curral.
Em relação aos pontos de alimentação

Máx. 12 animais por ponto de alimentação (*1)

Número de pontos de bebedouro

Máx. 15 animais por ponto de bebedouro (*1)

Peso inicial (kg)

5

20

Peso final (kg)

30

145

Número de pontos de alimentação

6

6

Número de bocais por comedouro

4

4

0,4 a 0,5

0,8 a 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 no centro (m)

2,1

4

- Blu'Hox na cerca (m)

1,05

2

20

20

Não

Não

4

4

Capacidade de fluxo do bocal (l/min.)
(recomendado) (*2) em associação ao
painel de controle da água 04305358
Capacidade da moega/com extensão (litros)
Peso: (kg) Peso específico: 0,67 kg/dm3
Altura do Blu'Hox (extremidade da moega) (m)
70/150
Superfície por porco (m2)
Largura mínima dos currais (m):

Tempo para montagem do Blu'Hox (em minutos):
uma pessoa capacitada por Blu'Hox. Não
incluído: tempo de instalação em currais
e fornecimento de água.
Lavagem
Posições de ancoragem

BLU'HOX – INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO
Informações técnicas gerais

ROXELL - 040 - 4018

Sistema de comedouro para porcos recém-desmamados e prontos para
abate

Blu’Hox

TM

30+/45+

Blu’Hox

TM

120+/145+

Número de animais por comedouro
(1*) Pode ser interessante considerar a instalação de bocais extras no curral.
Em relação aos pontos de alimentação

Máx. 12 animais por ponto de alimentação (*1)

Número de pontos de bebedouro

Máx. 15 animais por ponto de bebedouro (*1)

Peso inicial (kg)

5

20

30/45

120/145

Número de pontos de alimentação

10

10/8

Número de bocais por comedouro

6

6/8

4+2

4+2/-

0,4 a 0,5

0,8 a 1,0

0,4 a 0,7

0,8 a 1,1

70/150

70/150

45/100

45/100

1,10/1,25

1,25/1,45

0,3/0,4

0,65 a 1,0/0,65 a 1,1

- Blu'Hox no centro (m)

2,1/2,5

3/4

- Blu'Hox na cerca (m)

1,05/1,2

1,50/2

Tempo para montagem do Blu'Hox (em minutos):
uma pessoa capacitada por Blu'Hox. Não
incluído: tempo de instalação em currais
e fornecimento de água.

35

35

Lavagem

Sim

Sim

Posições de ancoragem

3/4

3/4

Posições de ancoragem

3/4

3/4

Peso final (kg)

Número de bocais por comedouro + Dry-Wet
Capacidade de fluxo dos bocais (l/min.)
(recomendado)
Capacidade de fluxo dos bocais (l/min.)
(recomendado) - Dry-Wet
Capacidade da moega/com extensão (litros)
Peso (kg)
Peso específico: 0,65 kg/dm3
Altura do Blu'Hox (extremidade da moega) (m)
70/150
Superfície por porco (m2)
Largura mínima dos currais (m):

