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Ny Piggomat från Skälby 
till digivande suggor
Christer Johansson, Skälby Maskin, 
har tagit fram en ny Piggomat torrfo-
derautomat till digivande suggor. Den 
spiller inte, inte ens om automaten 
är dåligt inställd. Inställningen sker 
genom att höja eller sänka behållaren 
mot utmatningstallriken. 

foderautomat
Den  nya automaten monteras i varannan 

boxmellanvägg, där den skruvas fast i gol-
vet. Eftersom suggan har fri fodertilldelning 
(kan även volymdoseras) kan smågrisarna 
också snabbt lära sig äta foder.

Torrare i boxarna
Behållaren rymmer ca 20 liter. Automaten 

ställs in på maxgiva direkt. Vid mitt besök 

var det torrare i boxarna med denna auto-
mat än i de andra.
Kostnaden per automat ligger runt eller 

strax över 1 000 kr när den placeras i var-
annan boxmellanvägg.
I stallarna på Skälby används automaterna 

i både tillväxt- och slaktgrisavdelningarna. 
Tillväxtgrisarna är därför vana vid systemet 
när de kommer till slaktsvinsavdelningen.
Skälby gård säljer alla grisarna till Hemköp. 

Hemköp tar alla griskroppar med köttpro-
cent över 57. Därför är det väsentligt att så 
många grisar som möjligt har denna kött-
procent. Enligt Christer ligger besättning-
en kring 57,6 i köttprocent. Så automater-
na har god funktion och inverkan även på 
köttprocenten!

Nils Andersson

Automaten i en boxmellanvägg.

Automaten sedd uppifrån. Nederdelen 
skruvas fast i golvet. Behållaren rymmer ca 
20 liter.

Bottendelen av automaten. När grisarna 
bökar på utmatningsarmarna som är för-
bundna med utmatningstallriken faller fod-
ret ner i ätdelen.

Inställningen av automaten sker enkelt 
med skruv i foderbehållaren.

Smågrisarna lär sig snabbt var fodret finns 
i suggans box.
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Piggomat 
till alla grisar!

En hel kull får  
plats kring Piggomat Maxi!
4 storlekar, för alla grisar.
Specialversion för utegrisar. 
Stressfritt = god tillväxt!

SKÄLBY GÅRD, 745  95  ENKÖPING
Tel 0171-44    31 20
Fax 0171-44 34 50

FUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLA
OCH DRIFTSÄKRA LÖSNINGAR INOM

• Torrutfodring

• Blötutfodring

• Krossar och kvarnar

• Ventilation

• Stallinredning

Marknadsföres av:

Funki AB
Fabriksvägen 2

 264 39  KLIPPAN
Tel 0435 - 181 90
Fax 0435 - 103 55

NOJ Serviceverkstad AB
Fåglum, Sörgården 655
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90
Fax 0512 - 541 40

Vill du öka lönsamhe-

ten i ditt jordbruk
Gödselbassäng med hela säkerheten 
för halva priset

Vill du spara kväve ? - lägg på ett tak

R i n g :  0 3 1  -  4 7 1 6 6 0

MPG Miljöprodukter AB
Victor Hassselblads gata 11
421 31 Västra Frölunda

Bearbetningslåda

Stor lucka 

www.mpg.se
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Perstorp Specialty Chemicals AB

Telefon 0435-38 000

• Ättika är en effektiv pH-sänkare till blötutfodring av grisar.
• Smakligheten höjs medan tillväxten av bakterier hämmas.
• 2 - 3 liter 60 % kemisk ren ättika per ton blandat foder.

Perstorp Ättika 

SMAKLIG SPIS FÖR GRISSMAKLIG SPIS FÖR GRIS
� Järnberikat fodertillskott till smågrisarJärnberikat fodertillskott till smågrisar

� Är färdigt att användas

� Kostnadseffektivt och 
arbetsbesparande

� Lätt att hantera och fi nfördela

� Certifi erad och kontrollerad torv
Heimdalsgatan 39, 269 62 GLUMSLÖV

Tel: 0418-701 30  Fax 0418-701 80Kampanjpris hela pallar!


