
TURBO



Doświadczeni hodowcy wiedza, że dobry automat paszowy jest nie do przecenienia.
Podczas każdego wstawienia na tuczarni przesypuje wiele ton paszy. To głównie jego
konstrukcja decyduje o stratach paszy, ilości rozlanej wody, wolnym dostępie czy wielkości
spożycia, a co za tym idzie – o przyrostach, zdrowiu i upadkach zwierząt. Inwestycja
w dobry automat paszowy może więc zdecydować o Twoim sukcesie.

Automaty paszowe TURBO to idealne połączenie wysokiej jakości i przystępnej ceny.
Dzięki prostym, ale innowacyjnym rozwiązaniom i bezkompromisowym zastosowaniu
najlepszych materiałów znakomicie sprawdzają się zarówno w małych gospodarstwach
jak i na dużych fermach. Pokrywy i kosze zasypowe wykonane są z wysokiej klasy
tworzywa sztucznego, natomiast elementy metalowe z niezawodnej stali nierdzewnej,
co gwarantuje 100% odporności na korozję i agresywne środowisko, jednocześnie
zapewniając długą żywotność automatów TURBO.

Przemyślane kształty misek paszowych są rezultatem długich testów w różnych
warunkach utrzymania zwierząt. Szczególnie ważny jest dla nas przepływ paszy
i minimalizowanie strat przez wysypywanie paszy na zewnątrz.

System regulacji
poboru paszy

Pokrywa ze szczelnym
zamknięciem

Podwójna struktura nie
pozwala wodzie dostać
się do zsypu paszy

Ruchoma końcówka
ułatwia obsypywanie
się paszy

Duży kosz

Regulacja wysokości
smoczków

Wysoka i mocna miska
uniemożliwia
zwierzętom wejście do
środka (szczególnie
ważne latem)

Jej głębokość ułatwia
dostęp do paszy i wody
i zmniejsza straty paszy

Automat TURBO 2 obliczono na 40-50
tuczników do 120 kg. Dzięki dużej, odpo-
wiednio wyprofilowanej prostokątnej misce
znakomicie sprawdzi się w przegrodzie lub
jako wolnostojący pod ścianą. System osypy-
wania się paszy o podwójnej strukturze zapo-
biega dostawaniu się wody do paszy. Dwa
zraszacze zamontowane blisko dna miski
zmniejszają ryzyko rozchlapywania wody.



TURBO 1 MiniTURBO 1 Mini TURBO 3TURBO 3

TURBO 1 Mini przeznaczono dla 60-70
warchlaków 5-40 kg. Posiada sześcio-
ramienny grill i cztery smoczki oraz
110-litrowy kosz. Średnica miski to 53 cm.
Idealnie nadaje się do dużych kojców
lub mniejszych w przegrodę.

TURBO 3 to automat wspomagający na warchla-
karnię. Jest niewielki (kosz 30 litrów, miska o średnicy
44 cm) i lekki, bez smoczków, ale z grillem zapobie-
gającym deptaniu paszy przez małe zwierzęta. Posiada
system łatwego mocowania do rusztów.

Pokrywa ze szczelnym
zamknięciem

System regulacji
poboru paszyOśmiostanowiskowy

grill ze stali nierdzewnej
skutecznie oddziela
jedzące tuczniki.

Duży kosz

TURBO 1 MaxiTURBO 1 Maxi

Prosty system
osypywania się paszy
dzięki dużej średnicy
rury zsypowej pozwala
na używanie każdej,
nawet najlżejszej paszy.

Regulacja wysokości
smoczków

Smoczek z regulacją
przepływu wody.

Przestronna i stabilna
miska na paszę

Automat TURBO 1 Maxi przeznaczony jest dla
60-70 tuczników do 120 kg. Nad miską zamon-
towane są 4 smoczki z możliwą regulacją ich
wysokości by dostosować do wielkości zwie-
rząt. Na dole 110-litrowego kosza zainstalowano
system osypywania się paszy zapobiega jej za-
wieszaniu się.



Automat TURBO 1 Maxi

Tucznik
20-130 kg

70/30 50/20 70/25 30 70/30

110 110 110 30 110

74 74/42 53 44 74
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TURBO 2

Tucznik
20-130 kg

TURBO 1 Mini

Warchlak
7-40 kg

TURBO 3 TURBO 7

Warchlak
5-25 kg

Tucznik
20-130 kgPrzeznaczenie

Obsada na automat max./min.

Pojemność kosza zasypowego

Wymiary miski paszowej (cm)

Ilość smoczków / zraszaczy

TURBO 7TURBO 7

Dzięki czterem
niezawodnym zrasza-
czom umieszczonym
nad dnem miski,
tuczniki mają możliwość
pobierania paszy
odpowiedniej
konsystencji.

Ośmiostanowiskowy
grill ze stali nierdzewnej
skutecznie oddziela
jedzące tuczniki.

Duży kosz

Pokrywa ze szczelnym
zamknięciem

Specjalnie wyprofilowana
miska ze stali nierdzew-
nej pozwala na łatwy
pobór paszy, przeciw-
działa wysypywaniu na
zewnątrz oraz
zawieszaniu się paszy
jest łatwa w myciu
i wyjątkowo trwała.

Prosty system
osypywania się paszy
dzięki dużej średnicy
rury zsypowej pozwala
na używanie każdej,
nawet najlżejszej paszy.

System regulacji
poboru paszy

TURBO 7 jest najnowszym oferowanym przez nas automatem dla tuczników do 120 kg.
Łączy w sobie cechy dwóch poprzednich modeli – ma okrągłą dużą miskę z ośmiostanowiskowym
grillem, ale zamiast smoczków 4 zraszacze sięgające dołu koryta minimalizujące straty wody
i umożliwiające dobierania odpowiedniej konsystencji paszy. Innowacyjna jest też specjalnie
wyprofilowana miska, która zapobiega wysypywaniu się paszy i ułatwia czyszczenie.
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