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VD100
Foderkasse til gulvfodring

Foderkasse til drægtige søer

Kan bruges til andre dyrgrupper

Effektiv og billig løsning 

Sikker fodring fra dag 1

Enkel og driftsikker

Nem at montere



min. 500 mm

H: x mm

min. 1500mm 1800-2000 mm

1000 mm
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I VD100 FODERKASSE I
Effektiv gulvfodring til alle aldergrupper

VD100 foderkasse er specielt udviklet til gulvfodring af 
drægtige søer, men kan bruges till alle aldergrupper. Det er en 
enkelt og effektiv fodringsmetode.

Vi anbefaler flokstørrelse på min. 12-15 søer/sti, men kan 
også bruges til større flokker på op til 50 søer/sti. 
Der anbefales, at sohold deles i min 3 hold inkl. gylte, og ved 
indsættelse lige efter løbning i min. 4 hold. Sortering foretages 
efter huld og alder. 

Foderanlæg indrettes med 2 foderstrenge med volumenkasser 
eller 1 streng med gulvfoderkasse for max spredning af fo-
deret. Foderkassen skal kunne rumme hele fodermængden 
når samtlige søer er på højeste foderstyrke (4 FE/so/dag er lig 
7 liter/so). Inventaret over spaltegulvet skal være lukket den 
første meter regnet fra lejet. Anbefalet kapacitet i sygestier er 
10% af løsdriftspladser til søer.

VEjlEDEnDE SKAlA tIl InDStIllIng AF 
VD100 FODERKASSE*

Hak på justerhåndtag Indhold i liter
0 0
1 3
2 6
3 9
4 12
5 15
6 18
7 21
8 24
9 27

10 30
11 33
12 36
13 40

* Bemærk at justerhåndtaget på hver side af foderkasse skal 
være i samme hak.
Dette er en vejledende scala for indstilling af fodermængden. 
Det er op til den enkelte bruger at veje foderet af og justere ud 
fra dette.

FAKtA
Varenummer 0223-240
Bredde/længde forhold 2/3 - 2/4
Volume 40 l
Ædeareal 1,3 m2/so

Max 20 stk. VD100 foderkasser pr. 3 mm 
piano tråd. Spredningen af foderet på 
gulvet er afhængigt af monteringshøjden, 
men vil typisk være ca. 1½ meter.


