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(54) Назва корисної моделі:
РОЗДАВАЧ КОРМІВ НА ФЕРМАХ

(57) Формула корисної моделі:
1. Роздавач кормів на фермах, який включає бункер, днище якого створено поєднанням повздовжнього та
поперечного конвеєрів, який відрізняється тим, що бункер виконано з корозійностійкої сталі, днищем якого
служать повздовжній та поперечний конвеєри, краї яких з'єднані зварюванням або металевими накладками на
заклепках, або гвинтами зі спеціальними шайбами і гайками та рухаються по регульованих рамках, які
встановлені під визначеним кутом так, щоб краї повздовжнього конвеєра заходили за край нижньої частини
бункера, що виключатиме висипання кормів.
2. Роздавач кормів на фермах за п. 1, який відрізняється тим, що на бокових стінках в нижній частині
встановлені розкриті додаткові накладні борти, які знімаються при надходженні кормів та виготовлені із
транспортерної стрічки, краї яких з'єднані зварюванням або металевими пластинами на заклепках, або
гвинтами зі спеціальними шайбами та гайками.
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Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та
реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої особи
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими
люверсами.
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором
1816090620 необхідно:
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org.
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу.
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути
«Завантажити».

Уповноважена особа Укрпатенту

10.06.2020
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