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Комерційна пропозиція
В якості значно кращої альтернативи годівниць і аналогічним кормоавтоматам пропонуємо
новітній кормоавтомат для свиней виробництва Данія. Крім якісного корму на економічний
результат впливає правильна роздача корму тваринам. Сучасний кормоавтомат - це те, що
принесе результат відразу, незалежно від наявності або відсутності щілинних підлог, системи
вентиляції і т.д. За рахунок підбору різних конфігурацій (2 типів корит) кормоавтомат можна
використовувати як для поросят, так і для дорослих тварин.

Вартість одного кормоавтомата

становить 312

ЕВРО з ПДВ.
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Кормоавтомат

Безперечними перевагами
кормоавтомата є:
Бункер для корму з 5 мм особливо-міцного
пластику, стійкого до УФ променів.
- Ємність - 100 л / близько 70 кг
- Матеріал каркаса: нержавіюча сталь 5 мм,
- Годування 30-50 голів свиней на дорощуванні
- Вбудована система напування з двох сторін
- Механічний дозатор з нержавіючої сталі

312 ЕВРО

Нижні корита кормоавтомата - цільноштампованні з
нержавіючої сталі. Без швів для кращої гігієни.
Вбудована в корпус система напування тварин. Трубопроводи
з еластичного полімеру з центральної підводкою для кріплення
на трубі подачі корму.

Безперечними перевагами кормоавтомата є:
- Зниження втрат кормів на 30-50%, за рахунок більш точного дозування. Тваринам висипається приблизно стільки
корму, скільки вони захотіли, решта корм їм недоступна.
- Корм знаходиться в закритій ємності, краще зберігає свої смакові якості, не вбирає в себе вологу і запахи аміаку.
- Тварини краще їдять смачний корм і відповідно ростуть краще.
- Значно краща гігієна.
- Легко миється і чиститься.
- Відсутність експлуатаційних витрат.

Гарантійний термін експлуатації - 1 рік.
Реальний термін експлуатації без поломок - 5-6 років.
Сервісне обслуговування довічно. Склад запчастин в Києві.
З повагою, ТОВ «ВКФ Агротех Консалт»
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