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               håndterer individuelle søer

Eliminerer konkurrence ved fodringstid

Lavere installationsomkostninger

Udfodringshæstighed tilpasset den enkelte so

               er let at installere med få bevægelige dele

               er kontrollerbar via PC, smartphone eller tablet

Foder til fritgående drægtige søer
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ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning  
T. +45 9711 9600
www.acofunki.com         

En fodringsløsning til drægtige søer i grupper med kontrolleret adgang og fodring

B-1055-DKDer tages forbehold for ændringer og trykfejl.

ACO FUNKI udbyder                   som en alternativ og innovativ løsning til fodring af de 
drægtige søer i grupper, der fodres i grupper. I modsætning til transponderstationer, 
reducerer                ventetider, sænker stress og gør søerne lettere at styre.

Med en lavere omkostning og et lettere mekanisk system, har                 konceptet 
3 til 4 gange flere foderkasser end en transponderstation. Den so, der har adgang 
til fodring, kommer ind til en fodekasse og isoleres direkte fra resten af dyrene ved 
hjælp af en automatisk bagudgang. En RFID-antenne genkender dyrets elektroniske 
chip og distribuerer foderet i henhold til fodringsplanen.

Via trugsensor registreres når foderportion er ædt,  først der tildeles der en ny 
portion foder samt en ny portion vand. Tildelingsmetoden er tilpasset soens 
æderytme og sikrer at der ikke efterlades foder til næste so. 

Mulighed for tildeling
af vitaminer
Foderkasse med hjul der kører på trykluft. Der er 
ingen motor derfor meget lidt vedligeholdelse. Den 
måler præcis til 5g. Foderkassen "VITA DOSE"
leveres med sin egen beholder og kan udgive 
tilskud til enkelte søer (20 g doser).

Foderstyring
Truget er udstyret med TIT-system (Trough 
Inspection Technology). Den tildeler kun den 
næste dosis foder, hvis den forrige dosis er blevet 
spist: intet spild, rene trug og mindre hyppig 
rengøring kræves.

Bedre styring med
højtydende database
Systemet centraliserer alle data fra det centrale
arbejdsstation og deler oplysninger om 
besætningen. Kommunikationen med systemet 
er hurtig, ligetil og omfattende. Det kan udstyres 
med tablet eller smartphone.

En foderkasse kan 
adskilles til isolation til 
brug af gylterne eller 
syge søerne

Tilpasset til 
gylterne

Boar to detect 
sows in heat
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