
Transition Feeder
®

Elektronisk vådfoderautomat til efternøgler

Tekniske specifikationer

El tilslutning Lav spænding

Beholder 35 kg

Bredde

Højde

42 cm

100 cm

Dybde 41 cm

Vægt 24 kg

Hovedprincippet ved Transition Feeder er frisk blandet 

foder ved hver gang. Blanding af foder og vand finder 

først sted, når grisene aktiverer foderbøjlen. 

En fodercensor vil forhindre overfyldning af foderskål. 

Kan også fås med varmelegeme, så der kan udfodres en 

varm grød eller varm mælkeerstatning. Ved varmt vands 

fodring kan foderbøjlerne deaktiveres, og maskinen vil 

automatisk blande foder eller mælkeerstatning inden for 

den. Portionsmængden styres af overløbssensoren. 

Deaktivering af foderbøjler vil især være anvendelig for 

meget små grise under 3 kg.

Udfodringstiden reguleres trinvis og gør overgangen fra 

somælk til tørfoder væsentlig nemmere. ”Lidt men tit”, er 

konceptet bag fodringsmønsteret, når man anvender en 

Transition Feeder. Justerbar regulering af fodertiden på 

automaten  fra 5 - 60 min. pr.time giver tid til såvel 

fordøjelse som hvile.

Maskinen vil ved opstart at ny fodercyklus afgive 4 bip 

lyde, så grisene ved, at det er fodringstid. 

Foderkoncentrationen bliver langsomt tilpasset grisens 

vægt og der opbygges en jævn og gnidningsløs 

vækstkurve.

Den flytbare Transition Feeder i rustfrit stål og slagfast 

plast er hurtig at gøre driftsklar og er nem at rengøre. 

Maskinen placeres  midt i stien eller ved skillevæg 

mellem  to stier.
Hurtige facts

 Restriktiv fodring

 Justerbar vandmængde til valgt foder

 Regulering af fodringstid

 Altid frisk blandet foder varmt el. koldt.

 Aktivering via foderbøjle

 Fodercensor forhindrer overløb

 Ramme i rustfrit stål

 Beholder med låg i slagfast plast

 Passer 40 – 50 grise
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Mål  mm

B 420

b 410

D 600

d 400

H 1060

h 1000
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