
UniFeeder
– intelligent fodertildeling

Det er vigtigt, at de små grise får gode startblandinger – og det er vigtigt, 
at de får det så tidligt som muligt. De små maver er imidlertid sarte og 
startblandinger er dyre – og det har derfor stor betydning, at smågrisene 
fodres korrekt – både i forhold til hvad grisen kan tåle og i forhold til land- 
mandens økonomi. Den ofte manuelle tildeling indebærer for de fleste et 
stort foderspild i farestien.

Soen lægger mælk til mange gange i døgnet – og smågrisene er derfor 
fra naturens side vænnet til at spise lidt – men tit. Den optimale tildeling 
af startblandingerne vil derfor være at ramme samme fodringsmønster, 
som den soen tilbyder. Hidtil har det været en næsten umulig opgave at 
udføre manuelt – og da slet ikke udenfor “normal” arbejdstid. 

Unitron har udviklet og patenteret en foderautomat – UniFeeder, som kan til-
dele startblandinger i et mønster, som kommer meget tæt på det, som soen 
tilbyder. UniFeeder udfodrer i forhold til smågrisenes alder og øger automa-
tisk den daglige tilførsel i takt med grisenes vækst – og tildelingen sker med 
1/10 af den daglige ration – udfodret hver anden time døgnet rundt.
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Work smarter – not harder

Intelligent og økonomisk korrekt 
tildeling af startblandinger

Patent Pending
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Work smarter – not harder

UniFeeder
– intelligent fodertildeling

UniFeeder er nem at betjene – foder- 
kurven er lagt ind som fast standard i 
forhold til indholdet af de startblandin- 
ger, som Unitron tilbyder og i forhold 
til en kuldstørrelse på 14 smågrise. På 
et betjeningspanel kan fodermesteren 
med piletaster flytte foderkurven så 
den passer til en større kuldstørrelse 
– pil op – og derved øge de daglige 
tilførsler og med pil ned kan foderkur- 
ven tilpasses et mindre kuld. Ligeledes 
kan fodermesteren flytte foderkurven, 
dersom smågrisene enten kan klare 
mere – pil op – eller reducere mæng- 
den – pil ned – dersom smågrisene 
ikke spiser op. 

UniFeeder er forsynet med en foder- 
boks, der skal fyldes 1 til 2 gange i 
døgnet – resten klarer doseringsenhe- 
den. UniFeeder frigør derfor værdifuld 
arbejdskraft til andre opgaver i stalden 
– og den tidlige og korrekte tildeling af 
startblanding sikrer den lille gris bed- 
re enzymtræning og hurtigere foder- 
tilvænning, hvilket giver en stærkere 
gris / bedre overlevelse / øget tilvækst 
allerede inden fravænning / god forbe- 
redelse til fravænning.

UniFeeder sikrer endvidere, at grisene 
får det foder, som de skal have – hver- 
ken for lidt eller for meget. Den tildeler 

altid friskt og rent foder, og sikrer mod 
overdosering og foderspild.

Finansiering
Unitron kan tilbyde en attraktiv finansie- 
ring af din investering i foderautomater- 
ne – der kan indgås en leasingaftale på 
anskaffelsen – og Unitron yder et tilskud 
til den månedlige leje, når der samtidig 
etableres en foderaftale på køb af start- 
blandingerne VitoStart. Kontakt Unitron 
– og få et helt konkret tilbud.

Foderkurver til fodring  
m/UNiFeeder i farestalden

Kurvevalget afhænger af antallet af grise samt grisens evne til at optage foder
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Foderkurver til fodring med UniFeeder i farestalden

Kurvevalget afhænger af antallet af gri-
se samt grisens evne til at optage foder.

Patent Pending

NU OGSÅ TIL  
STRØJERN

Startblandingerne skal  
først tildeles når den lille  
gris er 8 dage gammel –  
og derfor kan UniFeeder 

 med fordel anvendes  
til uddosering af  
strøjern de første  

døgn


