SISTEMAS DE COMEDOURO
para leitões e porcos de engorda

Blu’Hox W2F
TM

Para porcos de engorda com peso entre 5 kg (11 lb) e 145 kg (320 lb)
Fácil de começar a usar
/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.
/O
 formato exclusivo do comedouro permite que os leitões cheguem mais perto da mesa de alimentação sem ter que entrar no
comedouro.
/ O redutor de pressão para granulados pode melhorar o acesso dos leitões a rações em granulados ou pedaços.
/A
 acessibilidade aperfeiçoada faz com que este seja o primeiro alimentador do mercado Wean-to-Finish que não exija muita mão
de obra e alimentação manual no começo das operações.
Crescimento rápido e uniforme
/ Água e ração frescas no mesmo local. Os porcos podem fazer sua própria mistura de ração e água.
/ Seis pontos de alimentação e quatro bocais para água.
/ A altura dos quatro bocais para água pode ser ajustada aos pares, acompanhando as necessidades dos porcos em fase de crescimento.
/A
 grade proporciona aos porcos pontos de alimentação espaçosos, tranquilos e individuais: Sem estresse, sem brigas, uniformidade
incomparável.
/ Melhor economia, com 50 porcos por alimentador.
/ As tampas mantêm a ração fresca, sem poeira e com o odor estável.
Economia significativa de ração e água
/ O formato especial e a borda antidesperdício mantêm a ração no centro do comedouro.
/ A água derramada se mistura com a ração presente no comedouro, sendo consumida.
/ Alimentador redondo, sem bordas onde a ração possa ficar presa e embolorar.
Fácil manejo
/ Alimentador adequado para leitões e porcos de engorda mais pesados.
/ O mínimo de trabalho manual.
/ Comedouro e grade em aço inoxidável.
/ Os alimentadores Blu'Hox são fáceis de limpar.
/A
 ração na moega não entra em contato direto com os focinhos e línguas dos porcos, que são úmidos: Não há risco de
entupimento por ração molhada.

O primeiro e único alimentador que
dispensa a alimentação manual no
conceito Wean-to-Finish.

BLU'HOX – INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO
Informações técnicas gerais

ROXELL - 040 - 4018

Sistema de comedouro para porcos Wean-to-Finish
Wean-to-Finish com bebedouro ajustável

Blu’Hox W2F
TM

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

Máx. 12 animais por ponto de alimentação
Máx. 15 animais por ponto de bebedouro (*1)
5
145

Número de pontos de alimentação

6

Número de bocais por comedouro

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)

0,4 – 1,0 (*2)
70/150
45/100
1,25/1,49
0,65 – 1,0

Largura mínima dos currais (m):
- Blu'Hox no centro (m)

4

- Blu'Hox na cerca (m)

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.
Lavagem
Posições de ancoragem

20
Não
4

