KZB

KZB 2

KZB 2 in de praktijk

KZB 2 400 in de praktijk

Belangrijkste kenmerken:
- 1 Voerbak waar zowel zeug als biggen uit eten
- Compleet RVS 304
- ½” RVS wateraansluiting voor de zeug met buitendraad
- Zeer sterk volledig RVS 304 doseermechanisme en trog
- Al na een paar dagen gaan de biggen mee-eten met de zeug. Speekselproductie komt op gang
- Vrijwel geen speendip
- Veel minder gebruik van prestarter
- Biggen gemiddeld 1 week eerder aan gewicht
- Aan het einde van de zoogperiode zijn de biggen al helemaal gewend aan vast voer
- Zowel zeug als biggen kunnen het doseersysteem bedienen
- Unieke en zeer populaire voerbak voor in het kraamopfokhok
- Uitstekende prijs- / kwaliteitverhouding
De VERBA KZB is een veelgevraagde voerbak speciaal ontwikkeld voor kraamopfokhokken. De feeder is voor zowel zeugen als voor
kraambiggen perfect toegankelijk. De kraambiggen leren de eerste weken spelenderwijs met de zeugen mee-eten. Als de zeug uit
het kraamhok is geplaatst kunnen de achterblijvende biggen uit de vertrouwde voerbak blijven eten. De beste dosering is 4 gr. per
beweging. De KZB serie is uitgevoerd in compleet RVS304. Garantie: 3 jaar op materiaal- en constructiefouten; drinknippels 1 jaar
garantie op constructiefouten. Drinknippels zijn allen geschikt voor water, niet voor toevoegingen.
Opties:
400mm breed ipv 310mm breed, drinker voor de biggen aan de zijkant

FEED
KZB 2
KZB 2 400

Single
Single

a-b-c
a-b-c

ARTICLE
36 ltr
45 ltr

W 310 x D 210 x H 1150
W 400 x D 210 x H 1150

1
2

25
25

5-260 kg
5-260 kg

1
1

19 kg
21 kg

A00-0071
A00-0072

Voersoorten: a= korrel, b= kruimel, c= meel, d=meel vermengd met max. 35% CCM en/of tarwe gerst
Het aantal aangegeven dieren per voerautomaat is een indicatie en is afhankelijk van genetica, voersoort en wetgeving.
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