
SYSTEM KARMIENIA 
I POJENIA bEST

KONTAKT



Specjalnym 
zakończeniem linii

Regulatorem sterującym 
przepłukiwaniem do 10 linii 

Rozszerzeniem do sterowa-
nia dodatkowymi 8 liniami 

System karmienia z nowym karmidłem bEST

Czym się wyróżnia?
    Zawiera do 2100g paszy
    Wysyp 360o zapewnia równomierne rozmieszczenie paszy.  
    Większa średnica miski (40cm) i obwód (120cm) to lepszy 
dostęp dla dużej ilości ptaków jednocześnie. 
    Niska krawędź miski karmidła (3,8 cm) to łatwy dostęp do 
paszy dla piskląt od pierwszego dnia życia.

Wykonanie
    Wzmocniona dolna miska karmidła bEST o grubości 3 mm, 
wykonana z elastycznego materiału niemieckiej produkcji, jest 
odporna na uderzenia i zgniecenia przy usuwaniu pomiotu 
przez  maszyny.

Czysta pasza na swoim miejscu     
    Konstrukcja karmidła bEST zabezpiecza przed wchodzeniem 
małych ptaków do karmidła, spaniem w środku karmidła
i zanieczyszczaniem paszy odchodami.
    Kształt obrzeża karmidła bEST oraz specjalne podziałki grilla 
karmidła nie pozwalają na rozgrzebywanie i wysypywanie paszy 
z karmidła.

Zestaw przeźroczystych karmideł kontrolnych z dodatkowym 
światłem LED 
    Karmidło kontrolne może być opcjonalnie wyposażone 
w czujnik z oświetleniem LED, które zwiększa zainteresowanie 
ptaków paszą w tym karmidle.

Obejma
    Jedna obejma do zamocowania na stałe na karmidle 
końcowym lub obrotowo na linii. 

Unikalny system łatwego mycia
    Bez potrzeby otwierania karmideł do mycia 
oraz obracania linii. 
    4 otwory w misce karmidła pozwalają na samoczynny 
odpływ wody po myciu w każdej pozycji karmidła.

Karmidło bEST jest innowacyjnym  karmidłem otwartego typu do stosowania w chowie ściółkowym 
oraz klatkowym, przeznaczonym dla brojlera, nioski oraz odchowu indyka i kaczki.

Ciężkie (>3kg)

Lekkie (<1,8kg)

Średnie (1,8 - 3kg)

45-55

80-100

50-85

* Liczba ptaków na karmidło 
**Maksymalna dobowa dawka paszy w gramach 

Masa ptaka

220

170

190

Ilość* Pasza**

Dane Techniczne

MADE IN GERMANY

System pojenia z nową miseczką bEST

MADE IN GERMANY

Czym się wyróżnia?
    Duża, kwadratowa miseczka o wymiarze 7cm x7cm
    Solidny zacisk
    Gładkie ramie w kształcie litery C
    Łatwa do mycia

Kwadratowe rury ze smoczkami
    Kwadratowe rury 3m długości 
z maszynowo wmontowanymi 
12, 15 lub 20 metalowymi 
smoczkami, które nie przeciekają.

System pojenia bEST jest innowacyjnym rozwiązaniem przeznaczonym dla brojlera i kaczki.

Możliwość automatycznego przepłukiwania 
linii pojenia z: 

www.bestfeeder.de
MADE IN GERMANY

www.bestfeeder.de
MADE IN GERMANY

Regulatorem ciśnienia
z cewką, która otwiera 
i zamyka zawór 


