
 

DANISH DESIGN I GERMAN QUALITY I GLOBAL EXPERIENCE

Op til 50 grise per automat; fra 6 til 120 kg

120 L fodervolumen

Perfekt til både mel- og pillefoder

Ekstremt lang holdbarhed

Minimalt foderspild

TUBE-O-MAT NX FoderautomatTUBE-O-MAT NX Foderautomat
Frisk vand og tørfoder i én og samme automat
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120 L  
beholder



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning  
T. +45 9711 9600
www.acofunki.dk        

615 mm 400 mm
680 mm 620 mm
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Volumen 
Foderbeholder:   120 l

Kapacitet pr. trug 
FRATS 7-120 kg:   30-50 grise

Ramme 
TUBE-O-MAT NX leveres med ramme af 4 mm rustfrit stål

Vandforsyning 
3/8" rør i rustfrit stål med udvendigt gevind. 
Justerbar trykventil i rustfrit stål (varenr. 93245)

I TUBE-O-MAT® NX FODERAUTOMAT I
Frisk vand og tørfoder i én og samme automat

Fodringsprincippet i TUBE-O-MAT NX understøtter grisenes naturlige 
behov for aktivitet, da grisene skal aktivere foderautomaten, for at 
få foder uddoseret. Dette hjælper til en god hygiejne, da truget ikke 
er konstant fyldt, og ikke uddoserer mere end grisene kan æde.

Foderbeholderen på TUBE-O-MAT NX er udformet med 
tilnærmelsesvis lodrette sider, så brodannelse undgåes. Truget er 
udformet med dobbelte drikkeskåle, så grisene kan vælge vand 
eller tørfoder. Ved at give mulighed for at drikke og æde samme 
sted reduceres stress i gruppen. Effekten ses i form af fremragende 
daglig vægtforøgelse. 

TUBE-O-MAT® NX VI+ trug og uddosering
Aktiveringsdelen på Vi+ modellerne er designet i rustfrit stål, så 
den egner sig til både smågrise og slagtesvin. Enkel og særdeles 
robust konstruktion. Derudover kan det gennemsigtige låg åbnes 
for rengøring.

TUBE-O-MAT® NX V+

VARENR.:
TIL:

560155 M/U (samlet/usamlet)
FRATS

TUBE-O-MAT® NX CLASSIC trough and dosage part
TUBE-O-MAT® NX CLASSIC er specielt udviklet til slagtesvin. Den 
har ekstra forstærket uddoseringsrør, så den kan modstå store 
grises konstante påvirkning. CLASSIC-modellens trug er udformet 
til at forebygge, dels, at foderet bliver fugtigt og kager til, og samti-
dig at der kommer foder i drikkeskålene.

TUBE-O-MAT® NX CLASSIC

VARENR.:
TIL:

560165 M/U (samlet/usamlet)
FRATS

B-1028-DKDer tages forbehold for ændringer og trykfejl.


