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KARMNIKI - TUCZARNIA

Karmienie skrzynkowe 

AWST – dla tuczników ( 15 – 120 kg ) 

Działanie automatu polega na grawitacyjnym opadaniu 
paszy w postaci sypkiej lub granulowanej ze zbiornika do 
k o r y t a .  O b u d o w a  k o r y t a  m a  k s z t a ł t  s k r z y n i 
prostopadłościennej z jedną ścianą pochyłą, tworzącą lej, 
pod którą znajduje się korytko żywieniowe.

ZALETY PRODKTU: 
 prosta, płynna regulacja szczeliny wysypu paszy za pomocą

pokręteł umożliwia precyzyjne jej podawanie, co daje 

możliwość dostosowania ilości paszy w korytku do 

wieku i fazy tuczu,

stabilna, solidna konstrukcja zapewnia wysoką trwałość,

odporny na korozje i agresywne środowisko panujące 

wewnątrz budynku inwentarskiego,

łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu higieny,

karmniki skrzynkowe są dostępne w jednostronnej

i dwustronnej wersji,

 karmniki skrzynkowe wykonane są z polipropylenu

i stali nierdzewnej.

Karmniki dla tuczników 

Nazwa A (cm) B (cm) C (cm) 
IloŢČ sztuk 

(szt./karmnik) 
PojemnoŢČ 

(kg/karmnik) 

Numer  katalogowy  

PP Nierdzewne  

AWsT-1 99 31 39 8 43 16288 - 

AWsT-2 99 62 39 16 87 6513 - 

AWsT-2*2 99 62 74 32 172 7414 - 

AWsT-3 99 91 39 24 130 8703 12434 

AWsT-3*2 99 91 74 48 257 1742 12437 

AWsT-4 99 120 39 32 174 6685 12435 

AWsT-4*2 99 120 74 64 343 8552 12438 

AWsT-5 99 152 39 40 212 9762 12282 

AWsT-5*2 99 152 74 80 429 9761 12119 

 

Autokarmnik „MULTIMAT”

Automat paszowy tubowy „Multimat” przeznaczony jest do 
podawania paszy „papkowej”  w chlewniach wyposażonych 
w automatyczne systemy zadawania paszy. Idealnie 
sprawdza się także w budynkach z zasypem ręcznym. Jego 
działanie polega na samoczynnym opadaniu paszy ze 
zbiornika do koryta. Dozowniki uruchamiane są przez 
zwierzęta z chwilą pobierania paszy, a intensywność 
opadania paszy regulowana jest za pomocą specjalnych 
dźwigni. Każdy automat wyposażony jest w uchylną 
pokrywę z miejscem na doprowadzenie dwóch rur 
osypowych, co daje możliwość podawania dwóch rodzajów 
pasz. Pojedynczy automat posiada koryto, 2 smoczki oraz 
kosz zasypowy o pojemności 160l. 

MULTIMAT T-dla tuczników o wadze 15-120kg 

kojec wyposażony w autokarmnik  pojedynczy MULTIMAT T

optymalny dobór materiałów takich jak polietylen 
i stal nierdzewna, odporna na korozję i agresywne
środowisko panujące w chlewni gwarantują długoletnie 
funkcjonowanie Multimatu,

uchylna pokrywa zbiornika chroni paszę przed 
zanieczyszczeniami oraz ułatwia kontrolowanie jej ilości, 

pozbawione ostrych krawędzi, tłoczone i pogłębione 
koryto jest bardzo higieniczne, a jednocześnie ogranicza 
rozsypywanie paszy przez zwierzęta, zwiększając jej 
wykorzystanie,

stabilna konstrukcja ramy umożliwia montaż Multimatu
w przegrodę lub ustawienie go jako wolnostojący,  

posiada duże stopy, dzięki którym można je stabilnie 
przymocować do podłoża,

obsługuje od 32 do 45 szt. zwierząt,

ZALETY PRODUKTU:
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