
SKIOLD MAXIMAt®

foderautomater med unikke slipvinkler

SKIOLD MAXIMAt®

skiold makes the difference!

•   Választási malacok

SKIOLD MAXIMAT® ETETŐ 

“ B e s t  i n  T e s t”  2 0 1 2  ( Dániai Sertés Tenyésztő Intézet)
Az egyedi szögben épített konstrukciónak köszönhetően nem ragad bele az anyag
Sima és lekerekített felületek biztosítják az optimális higiéniát
Könnyen és gyorsan tisztítható műanyag tartály
Állítható etetés, 7-100 kg-os sertések számára 
Masszív és tartós kivitelben

•    Utónevelt

•    Befejező



SKIOLD A/S  ·  DK-9300 Sæby  ·  Tel: +45 99 89 88 87  ·  www.skiold.com  ·  skiold@skiold.com

SKIOLD MAXIMAT®

Maximat Aqua 

Egyedi szögben épített etető rendszer

TÖKÉLETES PELLETHEZ ÉS PÉPES 
TAKARMÁNYHOZ

Az etető rendszerek ismert problémája 
a takarmány boltozódás. Az adagoló 
tartály speciális szögének köszönhetően
 a takarmány tökéletesen áramlik ki a 
tartályból. Egy rugó nyitva tartja a 
tartály és a merő lemez közötti részt. Így
 a takarmány nem boltozódik fel.

BEÁLLÍTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A beállító fogantyú tervezése során 
ergonómiai szempontokat vettünk 
figyelembe, melyet nagyon tartós 
műanyagból készítettük el.  A skáláról 
könnyedén leolvasható a takarmány 
mennyisége. A logaritmikus skálának 
köszönhetően nagyon kis kiadagolási 
mennyiség is beállítható.

Az adagoló gyorsan és hatékonyan 
tisztítható. Nincsenek benne olyan 
részek ahol meg tud tapadni az anyag.

AZ ETETŐKBŐL 4 VERZIÓT KÍNÁLUNK:

Verzió 1: Maximat Porker 15-130 kg

A Skiold extra itató rendszer használatát is javasolja. A Maximat 
Aqua rendszer könnyen kombinálható a Maximat Weaner 
adagolóval.

Verzió 2: Maximat Weaner 5-60 kg

Verzió 3: Maximat – Wean-to-Finish 
7-130kg

Maximat®  Aqua 
A választás után a malacok számára elengedhetetlen a tiszta víz.
A csepegtető itatóval ellátott Maximat Aqua a Skiold által 
szabadalmaztatott itató rendszer, mely  ideális akár 30 kg-os 
malacok számára is.
A folyamatos vízellátást egy vízvezeték biztosítja. A vályúba 
csepegtetett víz áramló hatást kelt, így a választott malacok 
vízfogyasztása megnő.
A víz áramlása könnyen és egyszerűen beállítható és 
szabályozható.  A hagyományos vízcsövön egy itatószelep 
található, melynek használatát a malacok nagyon gyorsan 
megtanulják.  Az itató vályú rugóra van felfüggesztve ezáltal 
könnyen leereszthető és tisztítható.

 ha magas a takarmány nedvesség és zsír tartalma. A rugalmas 
forgó adagolóegységeket még az utónevelt malacok is könnyen 
használják. A vályú poliészterből készül és külön etető és itató 
részt tartalmaz. Egy adagoló akár 60 malac kiszolgálására is 
alkalmas.

Verzió 4: Maximat Weaner Poly
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Verzió 4 Maximat® Weaner Poly 
Ez a verzió nagyon hasonlít a Weaner - Utónevelt sertések 
számára kínált eszközhöz, azonban itt a vályú polyészterből 
készül. Az egyik oldalán külön itató tálca található.

Verzió1 Maximat® Porker - Hízó
A maximat Porker tervezése során igyekeztek a legtöbb 
tapasztalati tudást felhasználni, melyek elsősorban a minőségre, 
megbízhatóságra és a takarmány higiéniára fókuszáltak.
A maximat porker rozsdamentes etető vályújának mindkét oldalán
itató tálca található.
Egy maximat porker akár 50 sertést is képes kiszolgálni.

Verzió 2 Maximat® Weaner - Utónevelt
Utónevelt malacok számára ideális megoldás.  A kúpos kialakítású 
garatnak köszönhetően nem ragad bele az anyag, még akkor sem,

Verzió 3 Maximat®  Wean- to - F inish -Befejező
A Wean to Finish model nagyjából ugyanaz mint a Porker - 
Hízó verzió. Ebben az esetben az etető közelebb van a 
padlóhoz.


