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Sikkert foderoptag fra første dag
Afskærmningen er i transparent plast og giver maksimalt 
overblik og nem kontrol af hygiejnen. Den åbnes nemt uden 
brug af værktøj og er sammensat af få dele. Det sikrer hygiejne 
og nem rengøring. Aktiveringsdelen i rustfri tremmekonstruktion 
er meget let at aktivere for grisene, så de lærer hurtigt at bruge 
den. Det sikrer foderoptagelsen fra dag 1.
  
Rolige dyr
Stor åbning og integreret omrørepind sikrer stabilt foderflow 
uden brodannelse. Nødlukkesystem forhindrer utilsigtet foder-
spild.

Maximal anvendelighed
Alle vores TUBE-O-MAT® foderautomater er udstyret med tragt 
og låg, der er udviklet med fokus på maksimal brugervenlighed, 
rengøringsvenlighed, overblik og pladsudnyttelse. 

TUBE-O-MAT® 
Den optimale foderautomat  
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I TUBE-O-MAT® I
Sikker t foderoptag fra dag 1...

TUBE-O-MAT® er den optimale foderautomat for smågrise, slag-
tesvin samt FRATS. Fodringsprincippet tilgodeser grisenes be-
hov for at rode, da de skal aktivere automaten for at få tildelt 
foder. Det betyder samtidig, at truget bliver holdt rent og fri for 
foder, så hygiejne og sundhedstilstand er i top.

TUBE-O-MAT® tragt har tilnærmelsesvis lodrette sider der fore-
bygger brodannelse. TUBE-O-MAT®-truget har dobbelte drik-
keskåle, så grisene har mulighed for at vælge vand, tørt foder 
og opblødt foder.

Vandtilførslen er konstrueret med fleksible PE-slanger, der klikkes 
ind i lågdelen. Slangerne kan føres langs fodernedløbene, hvilket 
giver færre generende emner i staldrummet, og montage er hur-
tig og enkelt.

Låget har 3 foderindløb, som muliggør korrekt ifyldning – også ved 
flerstrengede fodersystemer. Det kuppelformede, støvafvisende 
design betyder, at tragtens volumen kan udnyttes maksimalt ved 
foderpåfyldning.

Den oplukkelige, transparente del af låget er placeret lavt for at 
lette manuel påfyldning og inspektion, og fodermængden i trag-
ten kan let kontrolleres på staldgangen, uden man skal ind i sti-
erne.

Plastpladen beskytter foderautomat mod tæring. Vælg mellem 
enkelt (100x80 cm) eller dobbelt (122x80 cm) plade.

Rumindhold 
Tragt 83 ltr./ca. 58 kg
Tragt Jumbo 160 ltr./ca. 112 kg

Kapacitet pr. trug
Smågrise op til 30 kg: 30-50 grise
FRATS 7-120 kg:  30-50 grise Jumbo: 50-70 grise
Slagtesvin 18-120 kg: 30-50 grise  Jumbo: 50-70 grise

Ramme
TUBE-O-MAT® leveres med ramme i 4 mm rustfrit stål

Vandforsyning
3/8" rustfrit rør med udvendigt gevind
Rustfri indstillelig vippeventil 93245

8 MM PE SlAngE
Varenr. 61012

PlAST AnBORIngSBøjlE 
8 MM - 32/33.7MM
Varenr. 61195
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TUBE-O-MAT® VI+

TUBE-O-MAT® ClASSIC

I TUBE-O-MAT® I
VI+, CLASSIC og TUBE - vælg foderautomat for netop dit behov...

TUBE-O-MAT® ClASSIC trug og uddosering

TUBE-O-MAT® CLASSIC er specielt udviklet til slagtesvin. Den har 
ekstra forstærket uddoseringsrør, så den kan modstå store grises 
konstante påvirkning. CLASSIC-modellens trug er udformet, så det 
forebygges både, at foderet bliver fugtigt og kager til, og at der kom-
mer foder i drikkeskålene.

TUBE-O-MAT® 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 ro-
bust konstruktion. Derudover kan det gennemsigtige låg åbnes for 
rengøring. 

TUBE-O-MAT® CLASSIC

Varenr. Anvendelse
89585 FRATS
89587 Slagtesvin

TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO

Varenr. Anvendelse
89685 FRATS
89687 Slagtesvin

TUBE-O-MAT® VI+

Varenr. Anvendelse
89540 Smågrise
89550 FRATS
89560 Slagtesvin

TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO

Varenr. Anvendelse
89650 FRATS
89660 Slagtesvin

- -
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I TUBE-O-MAT® I
Lavt foderforbrug med enkle virkemidler...

Den oprindelige TUBE-O-MAT® - rørmodellen - har altid været 
kendetegnet ved sin enkelhed; et lodret gennemsigtigt rør, der 
står ned på en plan flade. 
Røret kan bevæge sig frem og tilbage og derved kan doser-
ing foregå ved at justere afstanden til den plane flade.  Super 
enkelt!   

Denne enkelhed er der mange af vore kunder der er meget 
glade for, og når vi taler slagtesvin eller smågrise over 15 kg, er 
det en meget funktionssikker og konkurrencedygtig automat. 
Det lodrette rør er perfekt til at sikre, at der ikke forekommer 
brodannelse.

For mere end 20 år siden lancerede vi den første TUBE-O-MAT®: Rør-foderautomaten. Senere kom tragt-modellerne, og vores au-
tomater er siden blevet efterlignet rundt omkring i verden. Årsagen er den enkle, at Egebjergs automater til stadighed sikrer dig en 
funktionalitet og kvalitet, der matcher dine krav og behov: Du får sikkert foderoptag fra dag 1 - og rolige dyr i stalden.

TUBE-O-MAT® RøR

FAKTA
Rumindhold 
Rør 16 l / ca. 12 kg
Rør Jumbo 32 l / ca. 24 kg

Kapacitet pr. trug
Slagtesvin 18-120 kg 30-50 gris
Jumbo 50-70 gris

Vandforsyning
23 x 2 mm rustfrit rør med indvendigt gevind 
Rustfri vippeventil

TUBE-O-MAT® RøR

Markedets mest enkel og funktionsikker foderautomat til slagtesvin. 
Lodrette foderrør i klar plast sikrer hurtigt og maksimal overblik.

TUBE-O-MAT® RØR

Varenr. Anvendelse
89504 Slagtesvin

TUBE-O-MAT® RØR JUMBO

Varenr. Anvendelse
89684 Slagtesvin

B-1500-DKDer tages forbehold for ændringer og trykfejl.


