
Comedouro de 
terminação seco-húmido

Os animais tem a possibilidade de escolher entre 

ração seca na bandeja superior ou ração húmida 

na base do comedouro.

Alimenta até 16 suínos por espaço do comedouro. 

As suas divisórias e bordas de altura baixa 

permitem que o comedouro seja utilizado em 

sistemas wean-to-finish.

Melhora o ganho de peso diário e reduz o 

desperdício de ração e água. 

O sistema de ajuste de altura da bandeja EZ® 

patenteado, proporciona um ajuste repetido 

rápido e fácil e controlo preciso do fluxo de ração 

através de regulações/aberturas a cada 1,5mm.

Comprovadamente o comedouro mais rentável do mercado 

A Crystal Spring, líder de mercado em equipamentos para suinocultura, apresenta sua linha de 

comedouros em aço inox. 

+351 917 528 520
www.morepig.pt
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Comedouro de terminação seco húmido

Construção de alta qualidade

Engenharia que garante resistência: Aço inox 
série 304 espessura 1,5mm, com peças acessórias 
em 1,2 e 2mm.

Comedouro soldado para garantir resistência e 
durabilidade.

Furações e orifícios múltiplos permitem opções 
de montagens variadas; diversos acessórios de 
montagem disponíveis.

Comedouro de terminação 
seco húmido
Sem barra de proteção abaixo  
da linha d’água 

Peso mínimo do suíno 20 kgs

Comedouro wean-to- inish 
seco húmido
Com barra de proteção abaixo  
da linha d’água

Peso dos suínos de 3,5-130 kgs ou mais

série #
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  C  

9.0in
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10.0in
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10.0in
254mm

  A2  

  A1  

19.0in
483mm

  B  

10.0in
254mm

  C  

7.3in
184mm

1.5in
38mm

5.0in
127mm

9.0in
229mm

11.6in
294mm

  C  

1.5in
38mm

11.5in
292mm

15.8in
400mm

  B  

6.7in
170mm

Capacidade de suínos 24-32 suínos 48-64 suínos 72-96 suínos 96-128 suínos

Espaços por lado 1 espaço 2 espaços 3 espaços 4 espaços

Modelo do Comedouro Modelo 115 Modelo 230 Modelo 348 Modelo 460

Dimensão (A1 x C) 37,8 x 78,2cm 72,9 x 78,2cm 118,6 x 78,2cm 149,0 x 78,2cm

Capacidade de ração1 39 kg 76 kg 124 kg 155 kg

¹Capacidades variam de acordo com layout da sala do pavilhão, fórmula da ração, clima e localização.
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