
Multimat  
CCM-automat de furajare sub formă de pastă

funcțional la preț convenabil



Multimat

CCM-automat de furajare sub formă de pastă

Multimat profi
•	 Pentru până la 30 de porci de îngrășat de la 

25kg la 115kg
•	 Trog din INOX Ø 80 cm cu sistem de dozare 

cu disc, locuri separate pentru furaj si apă 
gigiena optimă

•	 Rezervor de furaj de 90 litri

Automatul de furajare CCM cu tub este pentru 
grupe mari de porci la creșa și îngrășare.

Foarte economic datorită posibilității de a 
folosi furaj ieftin
•	 CCM (și la o concentrație de până la 75%, dar 

nu mai puțin de 30%)
•	 Furaj fainos
•	 Granule
•	 cereale umede

Multimat junior 
•	 Pentru până la 40 de purcei de la 7 la 30 kg
•	 Trog din INOX Ø 60 cm cu sistem de dozare 

cu disc, locuri separate pentru furaj si apă g 
igiena optimă

•	 Rezervor de furaj de 70 litri

Cele mai multe furaje, inclusiv CCM si cere-
alele umede pot fi distribuite spre hranire 
in doze mici și fără blocaj.
Rezervorul poate fi uşor alimentat cu 
transportor cu lanț sau spirală.
Incărcarea manuala uşoară datorită 
inălţimii joase.

In multe detalii o idee în avans – pentru 
funcționare sigură, furajare optimă si 
economică a porcilor.
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Alimentarea cu apă la alegere:

Adăpare cu suzete

 

Adăpare cu nivel constant

Reglare simplă cu 24 de poziții

Malaxor


