
EasySlider
Prasnice samy rozhodují, kdy a jaké množství chtějí jíst
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EasySlider – individuální krmení v porodním kotci
EasySlider je počítačem ovládané 
dávkovací zařízení do porodních kotců, 
které se montuje pod objemové 
dávkovače. Prasnice si tak může sama 
vybrat, kdy a jaké množství chce jíst. 
Je pouze třeba, aby aktivovala 

klepadlo uvnitř krmné trubky, které 
dávkuje krmnou směs, pokud má 
prasnice na příjem krmiva nárok. Po 
určité nadefinované době krmení 
může požadovat další porci.
Pomocí řídícího systému BigFarmNet 

je možné, nastavit pro každou prasnici 
individuální krmnou křivku. Navíc lze 
naprogramovat až pět krmných časů.
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Spojené státy americké: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazílie: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusko: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asie/Pacifik: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

Evropa, Střední Východ & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Germany
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Výhody
✔  individuální krmení v porodním 

kotci –> v korytě prakticky 
nezůstává staré krmivo, malé 
ztráty krmiva;

✔  prasnice sama rozhoduje kdy jíst 
–> zamezí se tak ztrátám 
kojených selat;

✔  krmivo v korytě je vždy čerstvé   
–> lepší hygiena;

✔  systém pracuje velice tiše –> 
žádný stress pro prasnici ani pro 
selata;

✔  požadované množství krmiva na 
prasnici a den je možné nastavit  
a kontrolovat pomocí programu 
BigFarmNet –> je umožněn dobrý 
přehled prasnic a kontrola stravo
vacího chování každé z nich, stejně 
jako monitoring zdravotního stavu;

✔  dávkovací jednotku lze vyjmout    
a krmná trubka je otevřena na 
horním konci –> nízké nároky na 
údržbu, důkladné vyčištění  a tím 
dobré hygienické podmínky;

✔  celý systém je ovládán progra
mem BigFarmNet;

✔  velmi dobrý poměr cena/výkon.

Kontrolní přehled množství krmiva zkonzumovaného každou prasnicí za den

Odnímatelná dávkovací 

Klepadlo uvnitř krmné trubky


