
Krmítka Roxell
Krmné systémy od belgického výrobce Roxell jsou mezi drůbežáři velmi 

oblíbené. Jeho nabídka zahrnuje širokou řadu krmítek pro různé druhy 

drůbeže, které plně vyhovují potřebám zvířat všech věkových kategorií 

a vyznačují se vysokou životností. Krmítka jsou vyrobena z odolných 

plastů, proto odolávají všem běžně používaným čisticím prostředkům 

a saponátům a snadno se čistí.

MiniMax
MiniMax je dlouholetou praxí prověřená miska 

pro kuřata brojlerů. Výška misky je snížena 

na 60 mm a díky tomu mohou jednodenní kuřata 

krmivo snadno vidět a mají k němu dokonalý 

přístup. Jako volitelné příslušenství je k dispozici 

sada LED světel. LED osvětlení v kontrolované 

misce láká ptáky a zaručuje zcela zaplněnou krmicí 

linku a krmné misky.

• Stupňovitá spodní miska optimalizuje 

příjem potravy

• Okraj proti padání krmiva eliminuje 

prakticky všechny ztráty krmiva

• Čištění jako volitelný doplněk

• Snížená výška misky

MinimaxLine 
(Multimax)
Modulární linka komponent pro misky Minimax, 

které mohou sloužit ke krmení různých druhů 

drůbeže: brojlerů, krůt, nosnic, kachen či křepelek. 

Miska zaručuje rychlý růst zvířat již od prvního 

dne. Krmítko je vyrobeno z odolných plastů, 

proto odolává všem běžně používaným čisticím 

prostředkům a saponátům a snadno se čistí.

• Okénka na krmivo plní misky 

automaticky a rychle 

• Nízký okraj misky umožňuje snadný 

přístup ke krmivu

• Konstrukce misky tvaru W zapadne 

hluboko do podestýlky

• Krmivo je soustředěno uprostřed 

misky, daleko od okrajů

• Přesné nastavení úrovně krmiva, 

nastavitelné podle druhu 

použitého krmiva
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CoMeo
CoMeo je první otevřený krmný systém pro 

kuřata brojlerů. Nízká výška (60 mm) a otevřená 

konstrukce misky zajišťují vynikající start. 

Již po několika dnech se mláďata řadí kolem 

misek, aby se mohla nakrmit. Po odstranění mřížky 

mají snadnější přístup ke krmivu od prvního dne 

až do konce hejna. 

• Optimální výška misek zaručuje 

dokonalou rovnováhu mezi přístupností 

krmiva, dostupným množstvím krmiva 

a minimálními ztrátami krmiva

• Plochá horní podpěra pro vyšší 

navíjení v klecích

• Možnost regulace objemu krmiva 

v kontrolované misce

• Jedinečná patentovaná čisticí 

technologie

HaiKoo
Unikátní systém s oválnou miskou, který 

představuje fantastický začátek pro jednodenní 

kuřata brojlerů. Tato jedinečná, patentovaná 

miska s vysokým okrajem proti vypadávání krmiva 

eliminuje prakticky všechny ztráty krmiva, a to 

dokonce od prvního dne. Řídicí jednotka zajišťuje 

rychlý a pravidelný přísun čerstvého krmiva 

kuřatům, což má za následek prvotřídní hygienu 

a jedinečné konverzní poměry krmiva. V porovnání 

s většinou standardních misek pro brojlery 

umožňuje tato miska krmení pro větší množství 

kuřat (až o 14 % více).

• Velká plocha pro krmivo nabízí 

optimální pohodlí při krmení

• Speciální konstrukce mřížky zajišťuje, 

aby malá kuřata od 10. dne stála 

mimo misku

• Ruční kolo k nastavení úrovně krmiva

• Speciální kuželová křidélka brání 

ptákům rozhazovat krmivo

• Ideální ke zvýšení počtu naskladněných 

zvířat bez nutnosti přidání linek 

s krmivem 

• Snadné čištění a vysoká odolnost

• Otevřená konstrukce s hladkým, 

uzavřeným okrajem pro snadné čištění 

CoMeo minimalizuje ztráty krmiva a maximalizuje 

jeho příjem, výsledkem čehož je jedinečná 

výkonnost každého hejna a vynikající konverzní 

poměr krmiva.

Od druhého dne stojí kuřata mimo misku. Tvar 

misky zabraňuje kuřatům spát v krmivu, takže 

mají všechna neustále plný přístup ke krmivu. Díky 

patentovanému čisticímu systému lze všechny 

komponenty čistit z vnitřní strany kužele směrem 

k misce. Otvor krmné linky je uzavřen, takže se 

do krmné linky nemůže dostat voda.
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OptiStart
Systém plnění misek pro odchov těžkých krůt. 

Umožňuje rychlý start jednodenních krůťat a je 

ideální pro chov do stáří 5 týdnů. Misky lze snadno 

vyměnit za Optimax pro těžké krůty. OptiStart 

nabízí plynule nastavitelnou úroveň krmiva, ručně 

nebo pomocí centrálního navijáku. 

Optimax 
Miska je určena pro výkrm těžkých krůt od 

5. týdne věku až do porážkové hmotnosti. 

Optimax přináší uživatelům výraznou úsporu 

krmiva. Jednak je krmivo koncentrováno uprostřed 

misky a jednak je díky speciální konstrukci 

s širokým okrajem zabráněno jeho rozsypávání. 

Úroveň krmiva lze přesně a snadno nastavit ručně 

nebo pomocí centrálního navijáku. 

• Prostorná a pohodlná krmná místa 

umožňují přirozené chování při krmení

• Snadné čištění

• Pevná spojení jednotlivých dílů odolávají 

agresivnímu zacházení ze strany krůt

• Zaoblené díly a přesně umístěný 

poklop misky předcházejí zraněním

Boozzter
Krmná miska Boozzter je určena ke krmení 

kohoutů v rozmnožovacích chovech. Linky 

s krmivem pro kohouty jsou zavěšeny mimo dosah 

slepic. Široké otvory v mřížce umožňují kohoutům 

s plně vyvinutými hřebínky snadný a pohodlný 

přístup ke krmivu. Vysoce výkonný šnek a unikátní 

patentovaná konstrukce misky umožňují rychlou 

a rovnoměrnou distribuci krmiva.

• Speciální stupňovité misky 

s 10 jednotlivými krmnými tácy 

zabraňují selektivnímu zobání 

a rozhazování krmiva

• Ruční kolo k nastavení úrovně krmiva

• Pevný závěs umožňuje snadné, 

důkladné čištění bez demontáže misek
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Bridomat
Systém žlabového krmení pro těžké nosnice, 

který zajišťuje rychlé dodání přesné krmné dávky 

v celých okruzích. Během přepravy krmiva se 

drůbež nemůže krmit. Po distribuci krmiva však 

mají všechny nosnice stejné šance se ke krmivu 

dostat. Jedinečná, nastavitelná válcová trubka 

přitom brání kohoutům krmit se spolu 

se slepicemi.

• Unikátní konstrukce žlabů umožňuje 

snížení ztrát krmiva

• Šnek chrání krmivo ve žlabu

• Jednoduchý ovládací panel pro snadné 

nastavení doby krmení a množství krmiva

• Ruční regulátor k nastavení 

úrovně krmiva 

• Naviják pro snadné nastavení výšky 

systému podle růstu chovaných zvířat

• Pevné pozinkované žlaby

• Válcová trubka bránící hřadování

• Speciální čisticí otvory pro rychlé, 

snadné a účinné čištění

KiXoo
Unikátní patentovaný systém krmení z misek pro 

těžké nosnice. Miska KiXoo je oválného tvaru 

a nabízí až 16 krmných míst, díky čemuž můžete 

umístit až 60 zvířat na 3 metry krmné délky. Vnitřní 

mřížka je výškové i šířkově nastavitelná. Tím je 

zabráněno kohoutům, bez ohledu na jejich stáří 

nebo plemeno, krmit se spolu se slepicemi. 

Misku lze používat už od prvního dne. Speciální 

krmná okna během spouštění automaticky zajišťují 

vysokou úroveň krmiva. Je-li mřížka nastavena 

do nejnižší polohy, umožňuje snadný přístup 

ke krmivu. Koncepce KiXoo, se svou unikátní vnitřní 

a vnější miskou, brání ztrátám krmiva. Krmivo 

z vnitřní misky je totiž zachyceno ve vnější misce.

• Vysoce výkonný šnek plní současně 

všechny misky v celé budově 

rovnoměrnými dávkami

• Speciální vsuvka na trubkách brání 

kývání misky, díky čemuž zůstává 

krmivo uprostřed misky

• Ruční regulátor k rychlému a přesnému 

nastavení šířky otvoru mřížky 

(po mm, v rozsahu 40 až 50 mm), 

v závislosti na stáří kohoutů

• Vysoká odolnost

• Přizpůsobitelná vnitřní mřížka 

k dosažení optimální hloubky misky

• Regulační kroužek umožňuje optimální 

nastavení úrovně krmiva ve vnitřní misce

• Uzavírací klapka pro aplikaci 

částečného chovu

• Pevný závěs umožňuje snadné 

a důkladné čištění
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Vitoo
Jedinečný systém krmení z misek pro odchov 

těžkých kuřic, který umožňuje optimální využití 

podlahové plochy. Unikátní patentovaná miska 

oválného tvaru nabízí až 16 krmných míst, díky 

čemuž můžete umístit až 60 zvířat na 3 metry 

krmné délky. Vitoo nabízí skvělý start od prvního 

dne. Nízká miska a široké otvory v mřížce umožňují 

jednodenním kuřatům pohodlný přístup ke krmivu. 

Miska Vitoo brání díky použití vnitřní a vnější 

misky ztrátám krmiva. Vnější miska zachycuje 

krmivo z vnitřní misky, díky čemuž mohou zvířata 

spotřebovat všechno krmivo.

• Vysoce výkonný šnek plní současně 

všechny misky v celé budově 

rovnoměrnými dávkami

• Snadná ruční obsluha během prvních 

dvou týdnů

• Spolehlivá ovládací jednotka 

se snímačem

• Ruční regulační kolo umožňuje 

nastavení optimální úrovně krmiva 

ve vnitřní misce

• Speciální vložka na trubkách brání 

kývání misek, díky čemuž zůstává 

krmivo uprostřed misky

LaïCa
Jedná se o miskový krmný systém pro lehké 

nosnice. Díky oválnému tvaru může každá miska 

obsloužit až 29 nosnic nebo 44 jedinců na metr 

krmné délky. LaïCa splňuje požadavky norem EU 

a má schválení KAT. Krmné trubky lze využít jako 

hřad, zatímco profi l proti hřadování zabraňuje 

zvířatům znečišťovat misky. Kaskádový tvar misky 

brání vysypávání, selektivnímu zobání a nutí slepice 

spotřebovat všechny složky krmiva. Ruční regulační 

kolo umožňuje přesné nastavení úrovně krmiva.

• LaïCa je ideální pro chov na podestýlce 

• Misky lze upevnit nacvaknutím 

na mřížku nebo pomocí závěsu
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Poolaï
Miska Poolaï nabízí jedinečný start již pro 

jednodenní kuřata. Unikátní a patentovaný tvar 

misky s vysokým okrajem zabraňuje prakticky 

všem ztrátám krmiva již od prvního dne. Díky 

nízkému okraji umožňuje hladký přístup ke krmení 

a dokáže obsloužit až 51 kuřat  na jednu misku 

(až 71 kuřat  na 1 metr krmného systému). Krmné 

trubky lze využít jako hřad, přičemž profi l proti 

hřadování zabraňuje ptákům znečišťovat misky. 

• Poolaï rozvádí krmivo rovnoměrně 

do všech misek

• Pojistky na trubkách brání kývání misek

• Speciální křidélka na kuželu brání 

slepicím hrabat v krmivu

• Ruční regulační kolo umožňuje přesné 

nastavení úrovně krmiva

• Integrovaný krmný žlab ve spodní části 

a pojistka misky zajišťují, aby krmivo 

zůstávalo v prostřední části misky

Bridolay
Žlabový krmný systém pro lehké nosnice. Bridolay 

zajišťuje rovnoměrnou distribuci krmiva ve stejných 

dávkách ve všech okruzích bez separace krmiva. 

Vysoká přepravní rychlost (22 m/min) brání krmení 

drůbeže během distribuce krmiva. 

• Speciální tvar žlabu bránící 

ztrátám krmiva

• Šnek rozdělí žlab na tisíce malých 

krmných přihrádek, čímž chrání krmivo

• Ruční kolo k nastavení úrovně krmiva 

na přívodu krmiva

• Žádná rohová kola ani díly podléhající 

opotřebení
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