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Karmniki skrzynkowe 

Działanie automatu polega na grawitacyjnym opadaniu 

paszy w postaci sypkiej lub granulowanej ze zbiornika do 

kor yta .  Obudowa kor yta  ma kszta ł t  skr zyn i  

prostopadłościennej z jedną ścianą pochyłą, tworzącą lej, 

pod którą znajduje się korytko żywieniowe. Skrzynkowe 

karmniki są wyprodukowane z tworzywa sztucznego i są 

przeznaczone dla warchlaków o wadze 6 – 30 kg.

ZALETY 

stabilna, solidna konstrukcja zapewnia wysoką trwałość,

odporny na korozje i agresywne środowisko panujące 
wewnątrz budynku inwentarskiego,

łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu higieny.

K arm nik i d la  w arch laków 

N azw a A  (cm ) B  (cm ) C  (cm ) 
IloŢČ sztuk 

(szt./karm n ik ) 
P o jem noŢČ 

(kg /karm n ik ) 
N um er 

ka ta logow y 

A W sW-3 74 47 29 ,5 15 37 8898 

A W sW-4 74 62 29 ,5 20 49 7410 

A W sW-4*2 74 62 60 40 98 11016 

A W sW-5 74 77 29 ,5 25 61 3160 

A W sW-5*2 74 77 60 50 122 8255 

A W sW-6 74 92 29 ,5 30 73 10708 

A W sW-6*2 74 92 60 60 146 9021 

A W sW-7 74 107 29 ,5 35 85 7151 

A W sW-7*2  74 107 60 70 172 6366 

A W sW-8 74 122 29 ,5 40 97 7481 

A W sW-8*2 74 122 60 80 194 9022 

A W sW-10 74 152 29 ,5 50 121 15736 

A W sW-10*2 74 152 60 100 242 8415 

A W sW-12 74 182 29 ,5 60 145 7143 

A W sW-12*2 74 182 60 120 290 7904 

 

RODZAJE KARMNIKÓW SKRZYNKOWYCH 

Autokarmnik Multimat 

Autokarmnik Multimat posiada prosty mechanizm regulacji 
zsypu paszy. Przeznaczony jest do załadunku ręcznego lub 
automatycznego. Wyposażony w koryto ze stali 
nierdzewnej, 2 smoczki oraz kosz zasypowy o pojemności 
160 litrów.  Istnieje wersja pojedyncza oraz podwójna.

Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali 
nierdzewnej, a waga całkowita pojedynczego Multimatu 
wynosi 25 kg.

ZALETY 

stabilna konstrukcja budowy,

prosty w montażu.

odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz agresywne 
warunki panujące wewnątrz budynków inwentarskich,

niezawodny system regulacji zsypu paszy,

łatwe mycie i dezynfekcja,

prosta, płynna regulacja szczeliny wysypu paszy za 
pomocą pokręteł umożliwia precyzyjne jej podawanie, 
co daje możliwość dostosowania ilości paszy w korytku
w zależności od potrzeb,



Specjalnie zaprojektowany, w celu uzupełnienia pożywienia 
w okresie niemowlęcym prosiąt i przygotowania ich do 
stałego pokarmu bez stresu dla zwierząt. Możliwość 
regulowania wielkości dawkowania pokarmu. Pokrywa 
zapewnia łatwy dostęp do wnętrza podajnika, dodatkowa

pwyposażona jest w dwa otwory, umożliwiające 
podłączenie dokarmiacza do paszociągu.

dostosowany do każdego rodzaju podłogi (z tworzyw 
sztucznych, betonu itp.),

zbiornik o dużej pojemności, dzięki swojej strukturze 

i kącie nachylenia gwarantuje bardzo dobry przepływ paszy,

przeźroczyste przedłużenie pozwala zwiększyć zapas 
jak również sprawdzić w każdej chwili poziom paszy,

zwierzęta szybko akceptują karmidło i przyzwyczajają 

się do niego,

pozbawiony narożników,  w których mogłyby gromadzić

się resztki pasz,

łatwy do czyszczenia, higieniczny.

Dokarmiacz korytowy dla prosiąt

Dokarmiacz skonstruowano w celu żywienia prosiąt w 
pierwszych dniach po odsadzeniu. mocowania i drabinka 
wykonane ze stali nierdzewne

koryto zostało podzielone drabinką ze stali nierdzewnej, 
co zapobiega rozrzucaniu paszy i utrudnia prosiakom 
wchodzenie do środka,

mocowany do podłoża za pomocą haków i sprężyn 
gwarantuje jego bardzo dużą stabilność,

koryta wykonane w wersji ze stali nierdzewnej lub 
z polipropylenu,

Budka dla prosiąt

Budka dla prosiąt stanowi znakomite uzupełnienie systemu 

grzewczego, zapewniając zwiększenie jego wydajności, 

poprawę wykorzystywania energii, a także, co równie 

ważne, ogranicza wpływ źródła ciepła na temperaturę 

całego pomieszczenia. Budki można stosować zarówno w 

połączeniu z płytami podłogowymi, jak i z wiszącymi 

promiennikami. Budki wykonane są ze stali nierdzewnej. 

Wygrodzenie dla prosiąt

Ścianki kojca naszej firmy składają się z pojedynczych profili 

o grubości 35 mm wykonanych z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego odpornego na działanie czynników 

chemicznych. Profil wyposażony jest w wpust i wypust 

umożliwiający łatwe i szybkie jego łączenie. Profil 

mocowany jest do słupka za pomocą śrub zamkowych lub 

maszynowych. 

Dokarmiacz dla prosiąt

ZALETY 

ZALETY 
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