
EasySlider
Lochy same decydują, kiedy i ile chcą jeść

nOWOŚĆ!



EasySlider – indywidualne żywienie poszczególnych loch
EasySlider to sterowana komputerowo 
jednostka dozująca do kojców 
porodowych, która jest montowana 
pod dozownikiem objętościowym. 
Dba ona o to, aby każda locha sama 
indywidualnie decydowała o tym, 
kiedy i ile chce zjeść. W tym celu 

musi tylko uruchomić wahadło w 
rurze paszowej. Gdy zachodzi 
potrzeba karmienia podawana jest 
porcja paszy. Po upływie zdefiniowa
nego okresu czasu locha może 
wywołać kolejną porcję. 
Za pomocą programu sterującego 

BigFarmNet dla każdej lochy można 
ustalić krzywą żywieniową. Ponadto 
można zaprogramować do 5 czasów 
podawania paszy. Dzięki temu można 
dobrze rozplanować posiłki w trakcie 
dnia, co pozytywnie wpływa na 
trawienie i produkcję mleka. 

Zalety
4 indywidualne żywienie poszcze  
 gólnych loch w kojcach porodo  
 wych –> prawie żadnych pozo  
 stałości paszy w korytach, prawie  
 żadnych strat paszy;

4 locha sama decyduje o tym, kiedy  
 chce pobrać paszę –> pomaga to  
 zmniejszyć straty wśród prosiąt;

4 pasza w korycie jest zawsze świeża  
 –> lepsze warunki higieniczne;

4 ciche działanie –> bez stresu dla  
 loch i prosiąt;

4 pobraną ilość paszy na zwierzę i na  
 dzień można ustalić i sprawdzić  
 za pomocą programu BigFarmNet  
 –> dobry widok i kontrola ilości  
 paszy spożywanej przez każdą  
 lochę, co umożliwia monitorowa  
 nie zdrowia;

4 demontowalna jednostka dozująca  
 i rura paszowa otwierająca się od  
 góry –> łatwe i dokładne czysz cze  
 nie, a tym samym dobre warunki  
 higieniczne;

4 całkowite sterowanie odbywa się  
 za pomocą programu BigFarmNet;

4 bardzo dobry stosunek jakości do  
 ceny.

Kontrola ilości paszy, którą każda locha spożywa w trakcie jednego dnia

Demontowalna jednostka dozująca

Wahadło w rurze paszowej
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazylia: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rosja: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azja: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chiny: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Niemcy: 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7
62080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 896 28 00
fax 61 816 44 51
email: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl


