
SKIOLD pIggI feeD
FOLYÉKONY ETETÉS

Higiénikus malac etető rendszer 
A malacok etetése során ugyanazokat az elveket veszi alapul mint a moslékos etetés esetében. 
A malacok etetése 7-25 kg-ig. 
Magas energiatartalmú adagok kis mennyiségben és gyakori adagolással. 
Az adagoló cső 32 mm-es átmérője biztosítja a kis mennyiségű adagok kiadagolását.

Piggi Feed – HIGIÉNIKUS FOLYÉKONY ETETÉS MALACOK SZÁMÁRA
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SKIOLD Piggi Feed, DM 6000

HAGYOMÁNYOS FOLYÉKONY ETETÉS

DM6000

A SKIOLD egyik legújabb rendszerének a neve DM6000. Ez a 
rendszer lehetővé teszi a folyékony takarmányozás, száraz 
takarmányozás és a daráló-keverő rendszer felügyeletét is. A 
használt rendszertől függetlenül egységes megjelenés és 
minőség. Az interneten keresztül felügyelhető a rendszer. A 
hozzá csatlakoztatható  PDA pedig megkönnyíti a napi 
munkavégzést.
A rendszer nyelve könnyen változtatható.
A folyékony etetésnek számos előnye van, javul a takarmány 
felhasználása és pormentes az etetés.
A keverő és a daráló rendszer azonos vezérlése miatt könnyű 
a kezelése.

Az szabványos folyékony etetés a legrégebbi és 
legegyszerűbb folyékony etetési forma.
A csövekben marad vissza takarmány ami az új recepttel 
együtt újra visszakerül a rendszerbe.
Ez az etetési rendszer csak korlátozott esetben használható.

Az utóbbi években végzett tesztek kimutatták, hogy a 
fermentáció problémát okozhat abban az esetben, ha 
takarmány marad vissza a rendszerben.
Ekkor nem kívánatos baktériumok fejlődhetnek ki a 
rendszerben.
Ezek a baktériumok kellemetlen ízt adnak a folyékony 
takarmánynak, így az állatok étvágya kisebb lesz. Ezt 
elkerülendő meghatározott maximális hosszúságú köröket 
lehet kialakítani.

MARADÉK MENTES FOLYÉKONY ETETÉS

Ez a rendszer alapvetően egy folyékony takarmánykeverőt és 
egy folyékony tartályt tartalmaz.
A tartályban található a kiadagolni kívánt mennyiség, mely azt
etetéshez szükséges.
Ezt a folyadék mennyiséget szivattyúzzuk át az etető körön, 
majd vissza a keverő tartályba.
Amikor a keverő tartály kiürül akkor a rendszer átvált a 
folyékony tartályra és abból is kiszivattyúzza a bene lévő 
folyékony takarmányt.  Ebben az esetben csak folyadék marad
 vissza a rendszerben.
A maradék mentes rendszer biztosítja, hogy mindig friss 
takarmány legyen a rendszerben, elősegítve ezzel a jobb 
takarmány fogyasztást.

•     Vezérlés többnyelvű számítógépes kezelőfelületről

•     Egyszerűen készíthetők különféle jelentések

•     P DA-hoz csatlakoztatható

•     Agrosoft programhoz illeszthető

•     o n /o f f  funkció létrehozása szekciónkén
      A kézi újraindításhoz kezelő személyzet szükséges  

•      Nincs újrahasznosított  víz a csőrendszerben

•    Frekvencia  váltóval  vezérelt  szivattyú.  A  nagy  nyomás  segít 
tisztán tartani a csőrendszert.

SKIOLD MARADÉK MENTES FOLYÉKONY ETETÉS DM6000

FEED - PUSH - FEED

Ez a takarmányozási elv a hagyományos rendszernek a 
kiterjesztett változata. Itt általában 2 keverő tartály található, 
melyekben 1-1 receptnek megfelelő anyag van elhelyezve.
Az első recept az első tartályból kerül kiosztásra, majd a 
rendszerben lévő anyag kicserélődik a második tartályban 
lévő anyaggal. Ezután az első receptnek megfelelő anyag 
visszakerül a keverő tartályba. Ezt a rendszert főleg akkor 
használják, mikor a növekedési szakaszban receptet váltanak.
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