
MAŞINǍ AUTOMATǍ
PENTRU HRǍNIREA

ANIMALELOR 
SǍLBATICE

cu care puteti 
economisi timp,
bani si preveniti 

oboseala!

Toate urmele duc la automatul pentru hrǎnirea animalelor sǎlbatice...

Accesorii extra:
troliu manual montat, cu accesorii de frânghie pen-

tru montarea pe autovehicul, baterie de rezervǎ.

Troliul manual sau frânghia pentru montarea pe

autovehicul este nevoie de o singurǎ bucatǎ,

indiferent de nurnǎrul de maşini de hrǎnire exis-

tente pe un teritoriu. Pentru maşinile noastre auto-

mate pentru hrǎnirea animalelor sǎlbatice asigurǎm

o garanţie de 2 ani, asigurarea pieselor de schimb

este soluţionatǎ în continuu. Montarea maşinilor

automate pentru hrǎnirea animalelor sǎlbatice are

loc în funcţie de posibilitǎţile locului respectiv.

Dacǎ în apropierea distribuitorului existǎ copaci

înalţi, dispozitivul se poate monta pe o creangǎ

groasǎ în înǎlţime sau montarea se poate efectua şi

pe picioare de susţinere. Dacǎ distribuitorul este

accesibil cu maşina, putem folosi puterea maşinii

pentru ridicarea şi coborârea rezervorului, astfel se 

poate evita utilizarea troliului manual cu angrenaje.

Referintele noastre:

Dacǎ indicǎm pe harta Ungariei locurile unde am instalat maşini

automate pentru hrǎnirea animalelor sǎlbatice, observǎm cǎ

majoritatea lor sunt instalate în teritoriile cu animale sǎlbatice

mai mari şi în zonele muntoase. Am început instalarea lor 

în Pilis, Vertes, apoi a urmat Zemplen, dar nu au fost uitate 

nici dealurile Somogyi-Zalai sau zonele muntoase Mecsek. În

urma analizei asupra clientilor noştri, cei mai mulţi sunt cei din

gospodǎriile forestiere care sunt sensibili la cheltuieli sau acele

asociaţii de vânǎtori pe a cǎror teritoriu de 6,5 mii hectare

funcţioneazǎ de mai mulţi ani 25 de maşini automate pentru

hrǎnirea animalelor sǎlbatice. Explicaţia este evidentǎ: deoarece

dispozitivul este situat în naturǎ, aproape neobservabil, la o

înalţime unde nu se poate atinge şi din aceastǎ cauzǎ este

greoaie accesul persoanelor incompetente, totodatǎ animalul

sǎlbatic apare la distribuitor la timpuri exacte.

Se pot comanda toate tipurile de maşini automate 

pentru hrǎnirea animalelor sǎlbatice
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PORUMB – PLOAIE
Deja functioneazǎ de peste duoǎ mii de dispozitive

digitale pentru hrǎnirea animalelor sǎlbatice 
pe teritoriile maghiare de vânat, pentru cǎ cine 

a numǎrat... deja ştie cǎ cu ajutorul acestor 
dispozitive practice pentru hrǎnirea animalelor

sǎlbatice se pot economisi timp, bani 
şi preveni oboseala.

Timp – pentru cǎ numai din 15-20 de zile trebuie
realimentat dispozitivul. Bani – in primul rând
economisiţi combustibil, deoarece trebuie sǎ 

mergeţi mai rar la dispozitiv, in acelaşi timp in
fiecare zi aceeaşi cantitate de hranǎ ajunge pe 

distribuitor, risipirea este exclusǎ.
Obosealǎ – în primul rând economisiţi fortǎ de
muncǎ, pentru cǎ nu este nevoie sǎ mergeţ i cu

maşina în fiecare zi ca sǎ împrǎştiaţi.
Se recomandǎ cumpǎrarea acestui dispozitiv
pentru locurile unde dispozitivele se aflǎ – în

vreme de ploaie/zǎpadǎ – în locuri greu 
accesibile, adicǎ pentru cei care au nevoie de

vânat, care dorest sǎ menţinǎ animalele sǎlbatice
într-un anumit loc prin hrǎnirea lor zilnicǎ.

Rezervoarele de 120, respectiv 220 l, ridicate cu

maşina sau cu troliul manual la înǎlţimea de 5–10

metri, împrǎştie, sub formǎ de ploaie nutreţul pe un

teritoriu de 8–10 metri în perioada în care se pot

obişnui cerbul, cǎprioara, muflonul, dama sau 

mistreţul ... şi în cazul unei sǎrǎcii mari hrǎnirea lor

este soluţionatǎ.

Rezervorul de 120 l cu o

încǎrcare (cca. 80 kg de

porumb boabe), pe lângǎ

împrǎştierea zilnicǎ a 4 kg

toate procesele de distribuire

sunt asigurate pentru o

perioadǎ de 20 de zile.

Cantitatea împrǎştiatǎ este

între 1–15 kg timp de 24 de

ore cu o frecventǎ de 1–8,

parametrii care se pot regla

în funcţie de dorinţǎ.

Rezervorul de 220 l cu o

încǎrcare (cca. 180 kg de

nutret boabe), zilnic

împrǎştie 8 kg timp de 20

de zile. Bineînţeles, 

cantitatea distribuitǎ, 

precum şi frecvenţa 

ei poate fi reglatǎ.

Pentru nevoi extra

Pe lângǎ tipurile prezentate mai sus, suntem dispuşi

sǎ furnizǎm şi maşini pentru nevoi speciale. 

Accesorii:

lanţ gros de 8 mm cu o lungime de 2 m,

lanţ subţire de 6 mm cu o lungime de 1 m,

frânghie din oţel de 6 mm cu o lungime de 9 m,

scripete suspendabil 1 buc., lacǎt mare 1 buc.,

şuruburi, şaibe, colier frânghie. 

120 l

220 l


