
 
 

Kreatywność 
Koncepcja Wilgotna/Sucha pasza w karmnikach firmy 
Crystal Spring z Kanady po wielu latach praktycznego  
stosowania  została  uznana  za najlepsze rozwiązanie 
w swojej dziedzinie.  
Zwierzęta mają wybór pomiędzy jedzeniem suchej 
paszy z półeczki lub wilgotnej z koryta po zrzuceniu jej  
i zroszeniu wodą.  Ma to wpływ na zwiększenie 
przyrostów dziennych i jednocześnie zmniejszeniu 
marnotrawstwa zarówno paszy jak i wody.  
Karmniki serii F10 sprzedawane są w  stanie 
rozmontowanym. Zastosowano EZ-Adjust® system 
regulacji podawania paszy. EZ-Adjust® jest 
opatentowanym systemem łatwej, powtarzalnej i 
dokładnej regulacji dozowania paszy - od 1,5 do 50 
mm szczeliny dozującej.  
Na jedno stanowisko Ŝywieniowe moŜna planować 
do 16 zwierząt.  
Karmniki serii F10 mogą być obustronne (standard) lub 
jednostronne.  
Jakość 
W karmnikach serii F10 zastosowano Stal Nierdzewną 
304 dla koryta, linii wodnej, elementów hydrauliki, 
śrub i innych elementów spawanych. Z uŜytkowej  stali 
nierdzewnej 3CR121 wykonano ściany boczne, panel 
przedni, przegrody środkowe i półeczkę paszową.  
Zagięte  i wywinięte brzegi wzmacniają panele 
sprawiają, Ŝe  nie ma ostrych krawędzi a jednocześnie 
wzmocnione są  punkty łączenia poszczególnych 
elementów karmnika. Skręcone i zespawane razem 
detale dają produkt o mocnej konstrukcji, wytrzymały i 
długo-trwały.  
Praktyczne  
Wszystkie elementy karmnika produkowane są na 
laserowych, sterowanych komputerem wyrzynarkach 
dzięki temu są  w 100% powtarzalne.  Z dostarczonych 
części bez problemu moŜna złoŜyć karmnik bez obawy, 
Ŝe jakiekolwiek części nie będą do siebie pasowały. 
 

1 3CR12 jest zarejestrowanym znakiem handlowym 
firmy Columbus Stainless. Po więcej informacji idź na 
stronę WWW.3cr12.com 
   

 

 

Mamy doskonałe rozwiązanie 
dla Ciebie!!! 

 

F10 pasza sucha/pasza wilgotna - karmniki dla tuczników 

 

System regulacji 
EZ-Adjust® 

Modele 
 
F10-115 – 1 stan. 38 cm 
F10-230 – 2 stan. 76 cm 
F10-348 – 3 stan. 122 cm 
F10-460 – 4 stan. 152 cm 
F10-572 – 5 stan. 183 cm 

Opcje 
S–karmnik jednostronny1 

X-wyŜsze brzegi  o 25 cm  
M-wysoka wilg. paszy 

Akcesoria 
Klamra z otworem na 
rurę paszową 
Pręty po  środku koryta 
dla systemu od odł. do 
uboju 
Wsporniki do montaŜu 

1 karmniki dwustronne są 
standardem 

 

Jedzenie na sucho  

 

Jedzenie na mokro  

 

Dystrybutor 
Crystal Spring  
w Europie 
Wschodniej 
 

Doskonałe dla duŜych grup 
grup  


