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• Foderautomat med Wi-Fi  
 forbindelse til computer

•  Flere foderautomater i 
 en storsti

• Nøjagtig uddosering af 
 fodermængde

•  Software til registrering af  
 drægtige og diegivende søer

• Anti-liggebøjle således at  
 søerne ikke lægger sig 
 i foderstationen

• Hurtig og nem montering

• Meget stabil station

•  Minimale vedligeholdelsesomkostninger

•  Ingen sårbar teknik som f.eks. pneumatiske ventiler etc.

•  Enkel betjening af automater og software

•  Teknisk support via internettet (TeamViewer)

•  Væsentlig besparelse ved omforandring og nybyggeri

•  En tilvænningsstation til polte er unødvendig

EGENSKABER FORDELE VED GESTAL™ 3G SYSTEMET



INNOVATIVT SYSTEM
Fodring af drægtige søer i store grupper med GESTAL™ 3G har mange fordele, ikke mindst med hensyn til pasning-
en af søerne men også deres velbefindende samt sparede omkostninger ved omforandring og nybyggeri. Systemet 
er et gunstigt alternativ og tillader individuel fodring af søer i grupper. Det reducerer magtkampe i so-gruppen, og 
poltene lærer meget hurtigt at bruge dette system. Den enkle betjening af foderautomater og software gør det 
meget nemt for staldpersonalet at benytte dette system.

FORDELE

• Kan størrelsesmæssigt tilpasses de fleste so-grupper

•  15 til 20 søer pr. station

•  Søerne bliver registreret ved første besøg / fodring i foderstationen

•  Foderet bliver uddoseret i flere portioner og bliver derfor altid spist op

•  Ingen stress ved afgang fra stationen

•  Ingen speciel træning af polte. Søerne lærer selv at betjene stationerne

•  Der er software til registrering af data på de drægtige og diegivende søer, således at man kan få et 
 komplet overblik over sin so-gruppe

• Med denne software er der utallige muligheder. I excel kan data enkelt og nemt overføres til andre 
 styringssystemer.  
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