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 Компанията The Self Ovins Bovins (SOB) е специализирана в 
автоматизиранене на храненето на животни от 1987 г. насам.

 Проектирането, производството и монтажа се извършват от 
висококвалифицираните технически лица на фирмата ни.

 Нашето оборудване се произвежда основно от траен и 
висококачествен материал: дървото.

 Останалите части се правят от неръждаема стомана, за да се 
предотварти корозията.

 Нашата система за хранене позволява колективното или 
индивидуалното ѝ използване за кози и овце. Като един 
човек може да блокира в нея едно животно от всяка нейна 
точка.
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 Дървото има много предимства в сравнение със 
стоманата:
 Не корозира: нашите хранилки могат да издържат до 25 години,

 Не вдига шум, защото няма допиране на метал в метал,

 Не кондензира, тъй като дървото абсорбира част от влажността на 
околната среда,

 Няма статично електричество,

 Лесно се поправя, независимо от повредата или причината за нея.
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 Търсенето на месо и мляко се увеличава в
световен мащаб. Производственият капацитет
трябва да отговаря на търсенето.

 В бъдеще то ще се повишава.

 Земеделските производители трябва да намалят
производствените разходи и да увеличат
възвръщаемостта на инвестициите.

 SOB предлага решения за автоматизирано
хранене, което да намали времето и трудността
на работата.
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 SOB предлага две опорни точки, за увеличаване на
възвръщаемостта на инвестициите :

 Намаляване на времето за хранене:
- Въвеждане на нашите автоматични хранилки
- Въвждане на нашите вагонетки
- Въвждане на нашите карти за хранене

 Свеждане до минимум на загубата на животни
- Въвеждане на нашето интериорно проектиране
- Въвеждане на нашите системи за вентилация
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 Въвеждане на нашите автоматични хранилки:

Механизираните хранилки позволяват един човек да
храни всички животни само за няколко минути.
Конфигурацията на хранилките се определя в
зависимост от големината на сградата и броя на
животните.
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ДВЕ ЕДИНИЧНИ ХРАНИЛКИ С 
КОРИДОР С ЦЕНТРАЛНО 

НАБЛЮДЕНИЕ

ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ХРАНИЛКИ С 
КОРИДОР СЪС СТРАНИЧНО 

НАБЛЮДЕНИЕ
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 Въвеждане на нашата адаптивна вагонетка в 
хранилките

Нашата вагонетка може да се използва както за
кръгли, така и за квадратни бали. Тя позволява
разнасянето на слама само от едно лице
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 Въвеждане на картите за хранене

Картите за хранене поемат автоматично 
разпределението на дажбите, без човешко действие. 
Системата е напълно автоматична. Основните ѝ 
предимства са:

- Намаляване на времето

- Прецизно и равномерно разпределение

- Без ръчен труд (Транспортиране на кофите 
механично).
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ХРАНИЛКИ ЗА ОВЦЕ ХРАНИЛКИ ЗА КОЗИ
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Ръчно хранене:

 Ръчен транспорт на 
балите слама,

 Ръчен транспорт на 
дневните дажби,

 Ръчно почистване на 
остатъците от храна.

Автоматизирано хранене 

с нашата система:

 Автоматизирано хранене, 
извършвано от един 
човек,

 Автоматизиран 
транспорт на дажбите,

 Автоматизирано 
почистване на 
остатъците от храна.
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Ръчно хранене

 Време за едно хранене: 
3 часа = 6 часа на ден

Автоматизирано хранене 

с нашата система:

 Време за едно хранене: 
30мин = 1 час на ден

19



20



21



22



23

MACONSULT, membre de l'OSCI
Développement International des PME
Bulgarie, Europe du Sud-est
17, rue Tony Garnier
92100 Boulogne-Billancourt
Tel. 01 41 10 81 86
E-mail: mila.mila@wanadoo.fr


