
Dos7
Dos7 je krmítko pro suché individuální krmení 

prasnic umožňující krmení všech jedinců 

najednou, což omezuje stres ve stáji. 

Transport krmiva a otevírání dávkovačů jsou téměř 

bezhlučné. Kuželovité okrouhlé dávkovače přitom 

zajišťují vynikající průchodnost krmiva. 

Krmítko se dodává v provedení kompletně 

z polypropylenu, který zajišťuje dlouhodobé 

a bezproblémové používání.

Automatická krmítka Roxell
Pro suché a vlhčené krmení všech kategorií prasat nabízíme automatická 

krmítka Roxell, která se vyznačují vysokou kvalitou, přesným dávkováním 

a dlouhou životností.

• Klidné prostředí bez stresu pro prasnice

• Snadné a přesné nastavení jednotlivých 

dávek na 0,1 litru šrotu a pelet

• Praktické čelní přední okno k podávání 

léčiv nebo příměsí do krmiva a k čištění

• Vynikající a rychlá kontrola prasnic 

a fungování systému krmení

• Optimální hygiena díky snadnému čištění

• Jednoduchý zaklapovací systém pro 

demontáž při důkladném čištění
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Dozit
Dozit je automatické krmítko určené pro suché 

skupinové krmení prasnic. V tomto systému 

dokážou prasnice najít krmivo již od prvního dne, 

a to bez učení. Dochází ke společnému krmení, 

které podporuje sociální instinkt zvířat a zamezuje 

stresu ve skupině, což přispívá k optimálnímu 

vývoji selat před jejich narozením. Mezi přednosti 

systému patří nízké investiční náklady a možnost 

použití kdekoliv.

• Jedinečný dávkovací mechanismus 

zajišťuje přesné dávkování krmiva 

(100–120 gramů za minutu)

• Pouze 1 dávkovač na dvě prasnice

• Hospodárnost a snadné čištění

• Čelní přední okno k podávání léčiv 

nebo příměsí do krmiva

• Snadno odnímatelná dolní část 

se zaklapávacím systémem 

pro důkladné čištění

• Vynikající a rychlá kontrola prasnic 

a fungování systému krmení

Fidos
Fidos je elektronická stanice ke krmení prasnic 

zajišťující přesné individuální dávkování krmné 

směsi prostřednictvím počítače. Krmení neprobíhá 

najednou, avšak systém umožňuje chovatelům 

větší kontrolu nad průběhem krmení a zdravotním 

stavem prasnic. Řídicí systém umí také upozornit 

na ztrátu ušní známky a oddělit prasnice, jichž se 

ztráta týká, do separace.

• Individuální řízení a automatický 

záznam informací o krmení

• Zabudovaný počítač s internetovým 

rozhraním pro snadné ovládání

• Přístup odkudkoliv na světě

• Přesná detekce teploty prasnic

• Přesné individuální dávkování krmiva
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Blu’Hox 
30/30+/45+
Tato automatická krmítka pro vlhčené krmení jsou 

určena speciálně pro selata o hmotnosti od 5 kg 

výše. Čerstvě odstavená selata se díky vrozenému 

instinktu naučí dávkovat krmivo do spodní misky 

pomocí rotoru. Kombinace plynulého otáčení 

rotoru a asymetrické násypky zajišťuje rychlý 

průtok krmiva. Krmivo a voda jsou podávány 

na stejném místě a je k nim zajištěn snadný přístup 

dokonce i u malých selat. Každé sele si samo 

určuje svůj vlastní poměr krmiva a vody.

Zařízení Blu’Hox je vybaveno speciálně tvarovanou 

spodní miskou na krmivo s okrajem zamezujícím 

zbytečnému odpadu. Veškerá vylitá voda se smísí 

s krmivem ve spodní misce a je zkonzumována.

• Optimální růst od prvního dne života

• Praktický vyvýšený „schůdek“ jako 

součást spodní nádoby na krmivo 

umožňuje odstaveným selatům snadný 

přístup ke speciálním kolíkovým 

napáječkám

• Bezkonkurenční řešení zajišťující stejné 

podmínky pro selata bez stresu

• Dostatečný prostor kolem spodní 

nádoby na krmivo pro 6 až 10 selat 

BLU’HOX 30
• Standardní řada

• 6 míst ke krmení

• 4 kolíkové napáječky

• Neexistuje riziko blokování míst 

ke krmení

• Řešení vhodné pro selata o hmotnosti 

od 5 kg do 30 kg 

BLU’HOX 30+ A BLU’HOX 45+
• Řada Plus

• 10 míst ke krmení

• 6 kolíkových napáječek

• Neexistuje riziko blokování míst ke krmení

• Řešení vhodné pro selata o hmotnosti 

od 5 kg do 30 nebo 45 kg v závislosti 

na typu 
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Blu’Hox 
145/120+/145+
Tato krmítka pro vlhčené krmení jsou určena 

pro výkrm prasat od 20 kg do 145 kg. Čerstvé 

krmivo a voda jsou dostupné na jednom místě, 

přičemž selata mají dostatek prostoru ke krmení 

a napájení a sama si určují podíl krmiva a vody. 

Mřížka rozdělující místa kolem misky poskytuje 

jednotlivým prasatům prostor a nerušený přístup 

ke krmivu. Speciální tvar spodní misky na krmivo 

a okraj umožňující úsporu krmiva ve střední 

části misky. Velká miska na krmivo brání těžkým 

prasatům v rozhazování krmiva a rozlévání vody. 

Veškerá vylitá voda se smísí s krmivem ve spodní 

misce a je zkonzumována. Mezi přednosti tohoto 

systému patří významná úspora krmiva a vody, 

snadné ovládání, přesné nastavení hladiny krmiva, 

snadné čištění, nižší investiční nároky a vynikající 

zajištění stejných podmínek pro všechna zvířata 

ve skupině. 

BLU’HOX 145
• Standardní řada

• 6 míst ke krmení

• 4 kolíkové napáječky

• Řešení vhodné pro prasata o hmotnosti 

od 20 kg do 145 kg

BLU’HOX 120+ & BLU’HOX 145+
• Řada Plus

• 10 míst ke krmení

• 6 nebo 8 kolíkových napáječek 

v závislosti na typu

• Řešení vhodné pro prasata o hmotnosti 

od 20 kg do 120 nebo 145 kg v závislosti 

na typu
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Blu’Hox W2F
Toto nové krmítko je vhodné pro všechny věkové 

kategorie prasat od odstavených selat až 

po dospělé jedince. Jedná se také o první krmítko, 

u kterého odpadá potřeba ručního krmení v rámci 

všech věkových kategorií. Krmítko je vybaveno 

6 místy ke krmení a 4 místy k pití, dochází tedy 

k míchání krmiva s vodou dle potřeb zvířat. 

Blu‘Hox W2F nabízí nový tvar misky umožňující 

selatům dostat se blíže ke krmicímu stolu, aniž by 

musela vstoupit do nádoby. Hladinu krmiva lze 

snadno nastavit stejně jako výšku napáječek, které 

jsou přizpůsobeny zvyšující se velikosti prasat. 

• Nový tvar pro lepší přístupnost

• Snadné nastavování hladiny krmiva 

• Kolíkové napáječky s dostatečnou 

kapacitou 

• Nastavitelný tlak vody a průtoku krmiva

• Nastavitelná výška kolíkových napáječek
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