
Vista 360
Új etetőtányér a sikeres brojler hízlaláshoz
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Vista 360 – a tökéletes brojler hízlaláshoz

USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazília: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Oroszország: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Ázsia: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kína: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Németország:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

4 az újdonságnak számító 360°-os  
 elárasztó mechanizmus gondos-  
 kodik a magas tápszintről a   
 tányérban –> optimális indulás  
 a pipék számára;

4 a 3-as tápszint beállítástól a tányér  
 eláraszt –> optimális pipe start;

4 az etetőtányér sor felemelésekor  
 az elárasztó mechanizmus auto-  
 matikusan lezár –> a takarmány-  
 szint csökken, a tápveszteség az  
 abszolút minimumra csökken;

4 nincs akadály –> korlátlan hozzá - 
 férés a táphoz, minden korban;

4 a tányér magas minőségű, UV- 
 álló műanyagból készül;

4 a tányér alaposan tisztítható  
 magasnyomású mosóval.

Fontos előnyök

Ökölszabály és műszaki adatok a Vista 360 alkalmazásához

Vista 360 egy a Big Dutchman által 
újonnan kifejlesztett etető tányér a 
brojler neveléshez. A tányér 
ugyanolyan jól kielégíti a napos 
csibék igényeit, mint a turnus végi 
nagy súlyú állatokét. A sikeres 

neveléshez és hízlaláshoz a következő 
pontok döntő fontosságúak:
4 egyszerű hozzáférés a takar-  
 mány hoz minden korban
4 alacsony tápveszteség
4 nincs mellsérülés/zúzódás a  

 hízlalás végén
4 egyszerű, alapos tisztítás.
A Vista 360-al ezek a követelmények 
ideális módon teljesülnek. Kérje 
szakembereink teljes körű 
tanácsadását.

Vista 360 – a csibék könnyen hozzáférnek a táphoz

Brojler hízlalás – szabad tápfelvétel 
(ad libitum)
1 etetősor 4-5 méterenként/istálló 
szélesség
-   9-12 m istálló szélesség –> 2 etetősor
- 12-15 m istálló szélesség –> 3 etetősor
- 15-18 m istálló szélesség –> 4 etetősor

Végsúly      Állatok/Vista 360
1,5 kg-ig  kb. 117
2,0 kg-ig  kb.   94
2,5 kg-ig  kb.   79
3,0 kg-nál  kb.   70
3,5 kg-nál  kb.   63

Ezek a számok átlagértékek és fajtától, állománysűrűségtől és 
klímától függően eltérhetnek. Továbbá figyelembe kell venni az 
egyes országokra érvényes előírásokat.

• tápkeverő, tartállyal űrtartalom kb. 115 l / 75 kg
• napi tartály magasító űrtartalom kb. 38 l / 25 kg
• maximális sorhossz 150 m
• 2, 3, 4 lyukú etetőcső Ø 45 mm
• építési hossz 3000 mm + karmantyú
• hajtóműegység 0,37/0,55 kW, 230/400 V,
 meghajtó motorral 50/60 Hz, 3 fázis, 325 U/perc
  egyedi feszültség kérésre
• szállítási teljesítmény kb. 450 kg/h
• pellet nagyság bis 4 mm
• függesztés központi/mennyezeti csörlő:
  kézi-, vagy motoros csörlő

egyenkénti táprekeszekre 
osztott tányér –> megakadályozza 
a táp állatok által történő 
oldal irányú kiverődését 

A tápszint egyszerű és 
biztos beállítása –> 
figyelmetlen beállítás 
nem lehetséges

nagy, lágy anyagú, befelé 
hajlított tányérperem –> 
megakadályozza a takar-  
 mányveszteséget

csavarmentesen összecsúsztatással 
rögzíthető csatlakozás –> gyors és 
egyszerű össze- és szétszerelés

a tányér szabadon 
kilenghet az etetőcsövön 
–> állatbarát

a tányéralj kipattintható 
–> alapos tisztítás

Forgalmazza: 
HAT-AGRO Baromfitechnológia Kft.
H-9027 Győr, Tibormajori u. 1.
Infovonal: +36 96/525 023
www.hatagro.hu


