Productiekosten reduceren is binnen de varkenshouderij de sleutel tot succes.
Een van deze sleutels ligt binnen handbereik
met de nieuwe STALKO groepsfeeder voor biggen:

-- Stand Alone-Automatic -gepatenteerd model

De STALKO SA-A feeder is een groepsfeeder voor vrijstaande plaatsing in het midden van het hok, te
monteren op de roostervloer of vaste vloer. Voor groepen tot 40 biggen van 6-45 kg. Uitgevoerd met
8 vreetplaatsen rondom, géén drinknippels maar een automatisch waterniveau.

Waarom de STALKO SA-A feeder?

1) Het is algemeen bekend dat vele groepsfeeders/brijvoederbakken een voedervermorsing
hebben van gemiddeld 6-10%. In sommige gevallen nog wel meer dan dat. Duur voer wordt
vermorst bij de vreetplaats of vliegt weg als stof en komt in de mestkelder terecht. Het
afvoeren van het dure voer + drijfmest kost 2x geld.
2) Watervermorsing is een volgende punt wat de productiekosten stevig omhoog stuwt. Veel
water word vermorst doordat varkens spelen met de drinknippels, door lekkende
drinknippels enz. Bij de Stand Alone-Automatic kunnen biggen niet spelen met water en
lekkende drinknippels komen niet voor, om de doodeenvoudige reden omdat er geen
drinknippels in zitten. Het waterniveau blijft op het ingestelde niveau en word automatisch
bijgevuld op het moment dat de varkens drinken. Altijd vers water zonder vermorsing.
3) De Stand Alone-Automatic is zo geconstrueerd dat de biggen onmiddellijk, zonder zoeken,
heel makkelijk hun weg vinden naar water en voer, en dit op een comfortabele manier tot
zich kunnen nemen zonder te morsen. Een uitmuntende water- en voeropname draagt zorg
voor een betere groei en een optimale gezondheid.

Geen watervermorsing
Geen voervermorsing
Altijd de juiste waterdruk; geen twijfel over
de juiste wateropbrengst van de nippels
Biggen spelen niet met de nippels waardoor
normaal water wordt vermorsd
Geen voer wat altijd onder water staat
Wateropname volgens natuurlijk gedrag
voor een optimale start
Aanzienlijke besparingen op voer- en
waterverlies.

