Pigletfeeder

Pigletfeeder Single

Pigletfeeder uitneembare trog

Pigletfeeder

Mewaco kraamhok

Belangrijkste kenmerken:
- Een zeer toegankelijke droogvoerbak voor uw kraambiggen
- Veel minder voervermorsing dan traditionele biggenkom
- Eventueel in te bouwen in tussenwand
- Helft minder vloeroppervlak benodigd dan traditionele biggenkom
- Grote voorraadbunker
- Wit transparante bunker, beoordeel de voerinhoud van afstand
- Zeer sterke RVS 304 trog
- Voerafgifte nauwkeurig in te stellen
- Waterdichte trog voor bijvoeren van vloeibare producten
- Pigletfeeder met uitneembare trog: Trog is eenvoudig te reinigen na bijvoeren vloeibare producten
- Mewaco kraamhok: Alle voordelen van de pigletfeeder met voorraadbunker van 18 liter en gescheiden drinkbak
De VERBA Pigletfeeder is een voor biggen zeer toegankelijke voederbak en kan heel eenvoudig in de tussenwand van twee
kraamhokken worden geplaatst. Bovendien is de Pigletfeeder voorzien van een horizontaal U profiel (standaard 35 mm inwendig).
De Pigletfeeder is tevens verkrijgbaar met uitneembare trog. Deze trog is eenvoudig uit te nemen en gemakkelijk zuiver te maken.
De Pigletfeeder moet aan de wand en vloer worden gemonteerd met montagehoeken.
Garantie: 7 jaar op materiaal- en constructiefouten.
Opties: Montagehoeken, 600mm hoog model bij pigletfeeder

FEED
Pigletfeeder Single
Pigletfeeder
Pigletfeeder
uitneembare trog
Mewaco kraamhok

ARTICLE

Single
Double
Double

a-b-c
a-b-c
a-b-c

4,5 ltr
10 ltr
10 ltr

W 350 x D 130 x H 500
W 240 x D 240 x H 500
W 240 x D 240 x H 500

1x2
2x2
2x2

1 x 15
2 x 15
2 x 15

5-20 kg
5-20 kg
5-20 kg

0
0
0

3 kg
3 kg
3 kg

A00-0458
A00-0459
A00-0462

Double

a-b-c

18 ltr

W 365 x D 250 x H 790

2x2

2 x 15

5-20 kg

1

9 kg

A00-4120

Voersoorten: a= korrel, b= kruimel, c= meel, d=meel vermengd met max. 35% CCM en/of tarwe gerst
Het aantal aangegeven dieren per voerautomaat is een indicatie en is afhankelijk van genetica, voersoort en wetgeving.

Pigletfeeder trog

T: +31 (0)413-474036

Pigletfeeder single

E: info@verba.nl

Mewaco kraamhok trog

I: verba.nl

