
SKIOLDGROUP

SKIOLD MAXIMAT®  FODERAUTOMATER MED UNIKKE SLIPVINKLER
Kåret som ”Bedst i Test” ved VSP 2012
Perfekt udfodring både med mel og piller 
Foderautomater til grise fra 7-115 kg
Robust konstruktion i bestandige materialer
Anbefalinger* til den maksimale udnyttelse af foderautomaten:

• 30 grise på hver side ved klimagrise op til 30 kg
• 25 grise på hver side ved unggrise 30 til 60 kg
• 20 grise på hver side ved slagtegrise 60 til 115 kg

*Det er en forudsætning, at der er opsat ekstra vandforsyning i stien

SKIOLD MAXIMAT®

smågrise

frats

slagtesvin

SKIOLD GØR EN FORSKEL!



Maximat Porker 15-115 kg

 Maximat Weaner 7-60 kg

Maximat – Wean-to-Finish 7-115 kg

Maximat Weaner Poly

Maximat Aqua 

SKIOLDGROUP  ·  Denmark  ·  Tel: +45 99 89 88 87  ·  www.skiold.com  ·  skiold@skiold.com

SKIOLD MAXIMAT®

foderautomater med unikke slipvinkler

Perfekt til mel og piller

På alle foderautomater er brodannelse i 
foderet den store udfordring. Hos SKIOLD 
tager vi udfordringen op. Slipvinkler i auto-
matens beholderdel sikrer optimalt skred 
i foderet, og med en bladfjeder, der hele 
tiden holder overgangen mellem tragt og 
doseringsplade åben, er brodannelse i en 
SKIOLD MaxiMat® reduceret til et absolut 
minimum.

Justering og vask

Justeringshåndtaget er designet ud fra er-
gonomiske erfaringer og er udført i robust 
plast. Talangivelserne for den trinvise re-
gulering er tydelige og gør justeringen let 
overskuelig. Konstruktionen muliggør at 
finjustere selv meget små mængder foder. 
Automaten vaskes hurtigt og effektivt, da 
den ikke har blinde vinkler og er fremstillet 
i smudsafvisende materialer.

Foderautomaterne leveres i fire versioner:

Version 1 Maximat® Porker 
MaxiMat® Porker er designet og konstrueret ud fra principper 
omkring rengøringsvenlighed, robusthed og høj grad af hygiejne. 
MaxiMat® Porker er udstyret med et rustfrit trug samt drikkekar 
på begge sider af fodertruget. Automaten kan betjene ca. 50 slag-
tesvin.

Version 2 Maximat® Weaner 
MaxiMat® Weaner er perfekt til smågriseproduktion. De indstøbte 
slipvinkler modvirker brodannelse så effektivt, at selv foder med 
højt fugt- og fedtindhold glider ned igennem tragten og via dose-
ringsanordningen ud i truget. Fodertruget er udført i rustfrit stål 
med foderplateau og drikkevandsforsyning i den ene side. Dose-
ringsanordningen, som både roterer og fjedrer, er let for selv små-
grise at betjene. Automaten kan betjene ca 60 smågrise.

Version 3 Maximat®  Wean to Finish 
Wean-to-finish modellen er identisk med Porker-automaten, men 
truget monteres med kortere afstand til gulvet. 

Version 4 Maximat® Weaner Poly 
Identisk med Weaner, men fodertruget er støbt i polyesterbeton 
med foderplateau og separat vandtrug. 

Maximat®  Aqua 
På alle typer automater anbefales det at montere ekstra vand-
forsyning, f.eks. en MaxiMat® Aqua, der let sammenbygges med 
selve foderautomaten. Klart, rent vand er af vital betydning for 
smågrise, især lige efter fravænning. MaxiMat® Aqua med ind-
bygget drypvanding er SKIOLD’s patenterede bud på det perfekte 
vandtrug til smågrise op til max 30 kg. Et tyndt vandrør sikrer, at 
der hele tiden er vand til rådighed i drikketruget. Bevægelsen fra 
dryppene i vandspejlet tiltrækker grisene, og øger dermed grisenes 
vandoptagelse. Flowhastigheden af vandet indstilles let på den 
trinløse regulator. Der er yderligere monteret et større vandrør 
med en drikkeventil, som smågrisene hurtigt lærer at betjene. 
Selve truget er fjederophængt og er dermed hurtigt at tømme og 
rengøre, således at vandet let kan holdes klart og rent.
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