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Compident - furajare la cerere

Un profesionist prietenos cu animalele - mai bun datorită experientei

• Jgheabul rotativ este din oţel inoxi-
dabil
• Igienă absolută
• Jgheabul iese doar la scroafele care
au dreptul la furaj
• Jgheabul se retrage după consumul 
de furaj
• Semnalează scroafei că trebuie să 
părăsească statia după ce se retrage 
jgheabul

Succesul este cel mai bun argument

• Fătări sănătoăse si purcei cu greutate
  mai mare la fătare
• Animale sănătoase crescute în
  condiţii ideale
• Sănătate înseamnă productivitate
  mai mare
• Tehnică simplă şi ieftină
• Uşor de acţionat

(*Ferma: Elbjerg DK-6100 Haderslev, Interval de timp: 

04.10.2008 – 01.10.2009)

Descriere Unitate Rezultat Compi-
dent*

Purcei vânduţi (total) Nr. 19.412

Purcei fătaţi/fătare Nr. 15,2

Purcei înţărcaţi/
scroafă/an

Nr. 29,0

Greutate la înţărcare Kg 7,6

Cotă de înţărcare % 90,2

Management optimal scroafelor
• Se poate utiliza telecomanda şi se
  poate folosi internetul datorită unei
  interfeţe moderne.
• Astfel puntem beneficia de acces la
  Agrocom, Agrosoft, BHZP, Landata-
  Eurosoft, etc.
• Este compatibil cu ISOagriNET!
• Gestionarea şi analiza datelor
  efectuată pe o platformă cu sistem
  de operare Windows
• Sistem de  filtrare extins şi capacitate
  de sortare pentru gestionarea
  eficienţă a datelor disponibile
• Datele sunt stocate într-o bază de
  date bazată pe SQL , simplificând
  transferul de date
• Fişierele ajutătoare online sunt 
  integrate in program

Compident – furajare la cerere
pentru scroafe
• Staţie de furajare ce oferă siguranţă
  şi o furajare fără stres
• Staţia dreaptă cu uşă acţionată
  electrică permite ieşirea animalelor în
  orice moment
• Nu există stres în faţa intrării
  deoarece orice animal poate intra
  oricănd în staţia de furajare
• Animalele sunt identificate automat
  cu ajutorul unui microcip (TIRIS şi
  ISO), iar dacă animalul respectiv nu
  a primit furaj, atunci jgheabul rotativ
  iese şi animalul va primi furaj
• Control optim de la selecţia
  animalelor până la porţionarea
  furajelor, totul pneumatic
• Fără uzură şi sigur în funcionalitate
• Toate componentele sunt astfel
  concepute încât să nu rănească
  animale

Compident permite
• Până la 80 de animale per staţie
• Furajare, tip pastă, individuală cu
  ajutorul microcipului TIRIS
• Utilizabil atât în grajduri vechi cât şi
  în grajduri noi

• Un management perfect al
   scroafelor prin intermediul computerului



Compident - furajare la cerere

Computer:

• COMPIDENT VISTA SENSO este
  protejat împotriva umezelii printr-o
  capsulare compactă. Toate funciile
  sunt vizibile pe monitorul color TFT.
  Se pot folosi atât tastatură, cât şi
  touch-screen-ul.
• COMPIDENT TOPO pentru grajd şi
  birou este dotat cu un monitor color
  TFT şi cu tastatură.
• Managementul scroafelor se face
  prin programul Pig Manager. Acest
  program funcionează pe bază de
  Windows şi este uşor de utilizat.

Pig Manager Mobile II:

• PIG Manager Mobil II, face posibil
  modificarea datelor direct in grajd
• Scroafele sunt recunoscute direct, cu
  ajutorul modulului de citire
• Toate datele referitoare la animale
  sunt imediat afişate pentru fiecare
  animal şi pot fi modificate de către
  utilizator
• Tastatură built-in cu iluminare
  permite introducerea de date rapid
• Toate datele sunt stocate pe
  computer (mod offline) şi mai târziu
  sincronizate cu computerul de furajare

SmartControl APP

• Sistem de operare simplu prin tehnolgia 
NFC

• Dirijarea și supravegherea stațiilor direct 
prin smartphone

• Smart-APP poate comunica și cu alte 
sisteme electronice ale SCHAUER, de ex-
emplu cu LIQUIMIX, MamaDos, ENRO,…

Panou de comandă manual pentru
programul de învățare:

• Descrierea tastaturii prin pictograme
• Permite dirijarea manuală a fiecărei 
funcțiuni a stației (deschidere/închidere 
a ușilor, jgheab afară/înăuntru, pornire 
manuală a furajului și a apei

• Garantează că scrofițele învață în cel 
mai scurt timp cum se folosește stația 

permite creşterea scroafelor atât pe aşternut permanent cât
şi pe grătare de beton



Pentru grupe de scroafe mai mici, dar stabile

Lumea Compident - furajare la cerere

Compident Smart Sistem de 
furajare la cerere:

• pentru grupe mari de la 20 până la 
aproximativ 60 scroafe

• alternativă economică, inteligentă 
pentru grupe stabile cu avantajele 
programului de furajare si 
management –TOPO

Compident Junior

Stație pentru scrofițe, 20 -50 de
scrofițe per stație

Unitate de selectare a grupelor mari

• Pentru selectarea scroafelor din 
mai multe stații Compident într-un 
singur spațiu

Recunoașterea căldurilor:

• Pentru detectarea automată a
  căldurilor
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SCHAUER Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 26-0
Fax +43/72 77/23 26-22 
office@schauer-agrotronic.com 
www.schauer-agrotronic.com

Sc SCHAUER Agra Ro Srl
400698 Cluj-Napoca, jud. Cluj
Str. Octavian Goga nr. 32
Tel. +40/720/393985 
office@schauer.ro 
www.schauer.ro

AGRO SECUIU S.R.L.
Str. Republicii, Nr. 61A, Oras FĂUREI,
cod postal 815100, Judetul BRĂILA Tel.: 
0040 (0) 745.50.40.23
Fax.:0040 (0) 31.817.92.24
E-mail: agrosecuiu@gmail.com


