
Roxell nippeldrinksysteem
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ROXELL ® behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande  
verwittiging wijzigingen door te voeren ter verbetering van  
haar producten of systemen. 

Swii’FloTM is een exclusief 
ROXELL® product.

Technische specificaTies

Swii’Flo™ Nippeldrinksysteem
Geadviseerde  Gemiddelde cap. Behuizing Morsschaaltje Dieren/nippel
nippelcombinaties ml/min   gematigd-heet klimaat

FEATHER SOFT (FS)     
Vleeskuikens 130 plastiek klein schaaltje 25-18
  80 plastiek geen schaaltje 12-10

Opfok ouderdieren 130 metaal klein schaaltje 15-13
en leghennen 80 metaal geen schaaltje 12-10

Ouderdieren 130 metaal groot schaaltje 15-10
al in/al uit 80 metaal geen schaaltje 10-8

Eenden 130 metaal groot schaaltje 15-13
  80 metaal geen schaaltje 12-10

VERTICAL (VT)     

Ouderdieren productie 130 metaal groot schaaltje 12-10
  80 metaal geen schaaltje 8-6

Leghennen productie 130 metaal klein schaaltje 15-10
  80 metaal geen schaaltje 12-10

ALGEMENE & TECHNISCHE INFO

Aantal nippels/waterbuis  8, 10, 11, 12, 15, 18, 20
Min. diam. van toevoerlijn  25-38 mm (1 - 1,5 inches)

DRUK   IN UIT

  Drukregelaar Bar 0,7 - 3 0,007 - 0,05
   PSI 4 - 40 0,07 - 0,7

Roxell flush controller Bij autom. spoelen Bar 3 0,05

Max. lengte van de lijn   FRONTALE CENTRALE
    AANVOER (m) AANVOER (m)

  Vlees kuikens/leghennen productie 75 150
  Opfok ouderdieren en leghennen 75 150
  Ouderdieren productie  60 120

Anti-opzitkit SPINsoft of draad met elektrificeertoestel

Vervalregelaar Gebruik een vervalregelaar als het verval meer dan 15 cm bedraagt 
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•  Swii’Flo™ verstrekt steeds vers zuiver water aan alle dieren. 
•  Een herbruikbare schijvenfilter (A) op het waterpaneel beschermt de hoge  
 waterkwaliteit en voorkomt de vorming van een bio-film. 
•  De dubbel afgedichte nippels, het doordachte ontwerp van de morsschaaltjes  
 en de ontluchtingsset voorkomen lekkage waardoor het strooisel optimaal blijft.
•  De exclusieve Roxell-flush controller (B) laat toe gemakkelijk en grondig te  
 spoelen en zorgt voor een precieze toediening van vaccins of medicaties. 
 

 Gemakkelijk onderhoud
• Swii’Flo™ is vervaardigd uit sterke en duurzame materialen bestand  
 tegen alle courant gebruikte reinigingsmiddelen en krachtig doorspoelen  
 van de lijn.
•	 De herbruikbare schijvenfilter is eenvoudig en gemakkelijk  
 te reinigen.

Optimale hygiene
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•  SPINsoft is een uniek, diervriendelijk anti-opzitsysteem (C) zonder gebruik  
 van een elektrificeertoestel. 
•  Het eenarmig morsschaaltje biedt volop ruimte zodat de dieren gemakkelijk  
 bij de nippel kunnen.
•  Alle Swii’Flo™ onderdelen zijn gemaakt om risico’s op kwetsuren zo klein  
 mogelijk te houden. 
  

Superieur dierenwelzijn2

4 Een compleet nippelgamma
• Swii’Flo™ omvat een gans nippelgamma specifiek afgestemd  
 op vleeskuikens, vleeskuikenouderdieren en commerciële leghennen. 
• 6 verschillende types van nippels met metalen of plastiek behuizing.
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