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TEHNOLOGIA PORCULUI



TRANSPORT FURAJ USCAT

Porktec oferă un sistem de transport cu melc simplu și fiabil cu 
dimensiuni variabile și capacitate de transport până la 3,5 tone/oră.

Diametre disponibile: 63, 75, 90 și 125 mm

Buncărul (simplu sau dublu) conectează silozul la circuitul de alimentare. Unitatea de acționare de la capătul liniei 
face ca spira să se roteasă și, în consecință, circulă furajul care va fi descărcată prin găurile plasate în fundul țevi de 
tuburi și cădere de diferite feluri.

1- Unitate de antrenare
2- Buncăr
3- Adaptor pentru siloz
4- Țeavă de alimentare
5- Țeavă îndoită
6- Spirală
7- Cuplaj pentru conducta de alimentare
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Date tehnice

Modele cu 1 sau 2 moduri
Orizontală sau cu înclinare de 30°
În tablă de oțel zincat sau oțel 
inoxidabil
Buncărele tandem să ia hrană 
diferită din diferite silozuri

Caracteristici

Buncăr

Rezistent și compact
Construit cu o carcasă din oțel zincat lăcuit sau 
oțel inoxidabil

Unitate de acționare

Fabricat din oțel special 
puternic și rezistent
Caracterizat de o înaltă calitate a elasticității și 

Spirală
Carcasă din plastic și oblon metalic
Disponibil pentru dimensiunile 
țevilor 60, 63, 75 și 90 mm

Tuburi de coborare

AUGER AND SPIRAL FOR FEED TRANSPORT
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Capacitate de transport *
Lungimea maximă de transport
* cu o densitate în vrac de 0,65 T/m³ a materialului de transportat

 Ø63
500
80

Ø75
1,200

60

Ø90
2,500

45

Ø125
3,500

45
(kg / oră)

(m)



1. Unitatea de acționare
2. Buncăr
3. Lanț
4. Colț de 90 °
5. Țeavă
6. Cuplaj pentru țevi
7. Tub de coborare

Sistemul de alimentare cu lanț permite fermierilor să hrănească mai multe camere de gestație, fătare sau îngrășare în 
stilouri închise circuit și linii multidirecționale. Este potrivit pentru livrarea de capacități mari la distanțe mari cu viraje 
multiple.

Diametre disponibile: 45 și 60 mm

Extrem de puternic și rezistent
Capacitate operațională fiabilă

Caracteristici

Lanţ

Rezistent și compact
Construit cu carcasă din oțel zincat lăcuit sau 
transmisie SST directă sau cu transmisie cu 
curea
Poate fi poziționat în orice punct al circuitului

Unitate de acționare

Modelul cu 1 sau 2 căi
În placă de oțel zincat sau SST

Buncăr

Disponibil în 90, 135 și 180 ° pentru orice fel de 
circuit orizontal sau vertical
Fabricat din plastic sau aluminiu
Non-coroziv, potrivit pentru instalarea în exterior 
și în interior

Colţ

SISTEM DE ALIMENTARE CU LANT
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Ø țeavă
(mm)

45
45
60
60
102
102

Lungime maxima
(m)
300
350
300
400
300
400

Putere
(HP)
1 - 1.5
1 - 1.5
1 - 2
1 - 2
2 - 4
2 - 4

Capacitate
(m³/h)

1.5
1.5
3
3

1.5
1.5

Aplicații

Peleti
Mese
Peleti
Mese

Mese / Granule
Peleti



TUBURI DE COBORARE SI DISTRIBUTOARE

O mare varietate de tuburi de cădere pentru a fi 
potrivite pentru toate țevile diametre
Jaluzelă din plastic cu selector SST de furaj
Posibilitatea automatizării întregului sistem 
(selecție-livrare furaj prin computer)

Tuburile de coborare cu oblon

Dozatoare
Recipient transparent din material acrilic sau PVC
Dozare de înaltă precizie
Puternic și rezistent
Disponibil într-un număr mare de modele pentru a satisface nevoile de hrănire
Versiuni:

D-OC
o Transportor off-set
o Recipient din acril sau PVC
o Capacitate: 4,4, 6 și 10 L
o Țevi de colț în jos: Ø63 / Ø70

D-CC
o Transportor central
o Recipient din acril sau PVC
o Capacitate: 4,4, 6 și 10 L
o Țevi de colț în jos: Ø70 / Ø80

D-DC
o Control la distanță
o Recipient din acril sau PVC
o Capacitate: 4,4, 6 și 10 L
o Țevi de colț în jos: Ø63 / Ø70

D-DP
o Conductă dublă de alimentare
o Recipient din acril sau PVC
o Capacitate: 10 & 12 L
o Țevi de colț în jos: Ø70 / Ø80

Oblon culisant din plastic sau SST
Corp din nailon extrem de solid
Toate piesele metalice din SST
Descărcarea totală a furajelor este garantată

Tub de cădere cu obturator pneumatic



Destinat purceilor înțărcăti de 7 - 30 kg sau porcilor spre 
îngrășăre de 30 - 125 kg
Cu / fără separatoare pe jgheab
Partea simplă / dublă
1 loc de hrănire pentru 8 - 10 animale

Prietenos cu animalele, fără margini ascuțite
Deșeuri minime de furaje
Marginea jgheabului împiedică risipa de furaje
Reglare precisă și durabilă a fluxului de 
alimentare

Caracteristici

Fabricat din material 
rezistent din PE
Finisaj metalic din oțel 
inoxidabil (AISI 430)

Alimentatoare din polietilenă
Fabricat în întregime din oțel inoxidabil 
(AISI 430 sau AISI 304 la cerere)
Disponibil cu 2 tipuri de furaje reglarea 
debitului

Alimentatoare din oțel inoxidabil
Față din Inox 400
Corp principal din material 
puternic PE
Jgheab din Inox 304

Alimentatoare combinate PE - SST

Caracteristici
Alimentatoare pentru furaje uscate; pelete sau masă cu acces simultan la apă
Destinat înțărcătorilor sau îngrășătorilor - în funcție de dimensiunea jgheabului
Alimentatoarele sunt potrivite pentru a sta singuri într-un tarc sau pentru a fi integrate în peretele despărțitor
1 până la 2 suzete pe troaca (formă dreptunghiulară), 6 suzete pe jgheab rotund, inclusiv conducte de apă
Reglare fiabilă a fluxului de alimentare

ALIMENTATORI
ALIMENTATOARE PENTRU CUTII

ALIMENTATORI CU CON

CF-2
2 castroane de apă laterale

CF-1
1 vas de apă lateral

T-PCT-SST T-PE

CF-D
Înțărcați pentru a termina

CF-R
Jgheab rotund, 6 suzete

O gamă largă de jgheaburi lungi / 
individuale sunt disponibile în 
alimentatoare SST, polietilenă sau 
polimer beton, în funcție de 
preferințele fermierului și / sau de 
necesitățile de instalare.

JGHEAB

BF-SST BF-PE BF-SP



Porktec oferă hrănire lichidă cu posibilitate de 
hrănire mixtă sau multifazică conform unei 
formule individuale. Alimentarea este 
controlată cu bucătării auxiliare de alimentare 
în hale individuale în care toate datele privind 
consumul de furaje sunt actualizate zilnic.
Toate părțile care sunt expuse amestecului 
lichid de alimentare sunt fabricate din oțel 
inoxidabil și rezistent la acid.

Rezervoare cu capacități diferite în funcție 
de necesități și pompe de transfer din oțel 
inoxidabil armat.

Distribuția prin transportor spiralat cu 
șurub de înaltă rezistență la tensiune și 
durată de viață extrem de lungă, diametrul 
țevii variază de la 55 la 125 mm.

TRANSPORT FURAJ LICHID

Caracteristici
Pregătirea și amestecarea conform fiecărei cerințe de fază.

8 etape de curățare pentru o igienă optimă a hrănirii, de la 
recipientul de amestecare la fiecare jgheab.

Colectarea datelor pentru a satisface toate așteptările, cum ar fi 
implementarea strategiilor de hrănire, analiza corectă și 
optimizarea hranei.

Orientul Mijlociu și Africa
Liban - Beirut
Tel  : +961 1 888983
Fax : +961 1 874969

România
București
Mobil : +40 756020000

Belgia - Anvers
Jordaenskaai 24 B-2000 
Tel  : +3232269850
Fax : +3232269852

Adresa de email :  info@porktec.net 
Site web    :  www.porktec.net
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