
Grajduri pentru porci

Noi dotăm fermele 
dumneavoastră. 

Succesul nu este 
o întâmplare!

M E R E U  O  I D E E  Î N  A V A N S



Boxe maternitate
De la profesionişti pentru profesionişti pentru o creştere 
de succes a porcilor. 
Un sistem anticoroziv, stabil cu pereţi din PVC.

Boxă maternitate-Kompakt:Boxă maternitate-Kompakt:
• ideal pentru poziţionarea longitudinală
• se deschide in faţă

Boxă maternitate-Vario:Boxă maternitate-Vario:
Noua boxă de mmaternitate este concepută 
pentu poziţionarea longitudinală şi oblică. 
Îmbină funcţionalitatea cu experienţa.

•  jgheab mobil pentru o igienă perfectă
•  construcţie ideală, înălţimea poate fi  schim-

bată fără scule
•  se reduc pierderile de purcei datorită siste-

mului de frânare a scroafei
•  jumătate din boxă poate fi  ridicată şi des-

chisă spre lateral

Vană de colectare a dejecţiilor:Vană de colectare a dejecţiilor:
•  lăţime: 160 – 180 cm
•  lungime: 220 – 260 cm
•  sistem Niro (inoxidabil) de calitate superi-

oară
•  igienă optimală şi costuri de construcţie 

reduse

Beton polimer şi jghebul Niro Beton polimer şi jghebul Niro 
(inoxidabil)(inoxidabil)
Diferite opţiuni pentru aşezare dreaptă sau 
oblică

Un sistem anticoroziv alcătuit din  material 
inoxidabil şi pereţi despărţitori din PVC 
(nereciclabili) uşori de curăţat.

Nou: Jgheab ce poate fi  răsturnat Nou: Jgheab ce poate fi  răsturnat 
cu o singură mânăcu o singură mână

Hrănitoare pentru învăţarea tine-Hrănitoare pentru învăţarea tine-
retului la jgheabretului la jgheab
Este ideal pentru purceii înţărcaţi care ur-
mează să fi e transferaţi in alte boxe
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Pardoseli
Cu o recomandare caldă

Tenderfoot One LevelTenderfoot One Level
Grătare imbrăcate in material sintetic pentru 
un start optimal al purceilor.

Plăci incălzite pentru purcei:Plăci incălzite pentru purcei:
electrice sau încălzite cu apă caldă

Sistemul Fronius de incălzire al plăcilor de 
beton polimer pentru purcei.

Sisteme de Sisteme de 
pardoseli grătarepardoseli grătare
De mai bine de 20 de ani lider in pardoseli cu 
grătare sintetice. Cea mai bună calitate şi o 
gamă largă de accesorii.

Tipuri:  MIK SWING scroafe
MIK SWING Soft
MIK purcei P
MIK purcei Rubin
MIK purcei



Centru de reproducere intensiv
Dumneavoastră vă decideţi pentru succes iar noi vă ajutăm

Boxă pentu însămânţareBoxă pentu însămânţare
Testat de BAL-GumpensteinTestat de BAL-Gumpenstein
 
Funcţionalitatea întrece aşteptările dumnea-
voastră!
•  închidere simplă cu o mână, cu acces uşor 

la scroafă, ideal pentru monta artifi cială şi 
pentru controlul gestaţiei cu scannerul por-
tabil

•  inchidere joasă sau înaltă la alegere
•  lăţime: 60 – 70 cm; lungime: 170 şi 190;
•  montare rapidă prin inşurubarea rapidă a 

pereţilor despărţitori
•  pereţii despărţitori au formă corespunză-

toare, se câştigă spaţiu chiar dacă boxa 
este deschisă, cu sistem de protecţie în 
partea din faţă impotriva muşcăturii

BoxăBoxă
Boxa pentru centrul de împerechere şi 
asteptare. Nou cu mâner.

Grajd pentru vieri:Grajd pentru vieri:
Soluţia optimală pentu detectarea scroafelor 
in călduri cu un coridor de trecere asigură o 
împerechere reuşită.

Uşă Uşă 
Economiseşte loc

Profi taţi de competenţa specialiştilor 
noştri. Sistemul de creştere Schauer 
se recomandă prin funcţionalitate şi 
calitate.
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Boxe de aşteptare în grup

Boxe autocaptante:Boxe autocaptante:
se recomandă pentru grupuri mai mici de 
scroafe max. 10 şi la cele cu o genetică 
agresivă
• cu sau fără furajare uscată

Nou: SpotmixNou: Spotmix
Pentru furajarea lichidă a grupelor de scroa-
fe (max. 8)

Despărţitor pentru locul de Despărţitor pentru locul de 
furajarefurajare
Biofeed sau Quic Feed - furajare uscată cu 
adăpători cu nivel constant; pentru grupuri 
de scroafe formate din 7 – 15 animale.

Simulator CompidentSimulator Compident
Hrănire la cerere pentru grupuri de 10 – 20 
scroafe/ stand (20 – 40 scroafe per staţie)
•  hrănire individuală fără stres şi fără inghe-

suială

NOU: Statie individuală pentru învăţarea  
scrofi ţelor cu sistemul Compident

Compident CapoCompident Capo
Sistem deschis de furajare la cerere. Optim 
pentru grupuri de 15-20 scroafe/ staţie

• ideal pentru reamenajarea clădirilor vechi
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Sistem de creştere a scroafelor 
in grupuri mari
Aveţi încredere în experienţa noastră. Cu cât creşte 
grupul cu atât mai liniştite vor fi scroafele.

Compident-hrănire la cerereCompident-hrănire la cerere
Pentru grupuri de  peste 40 de scroafe per 
staţie

Cu acest sistem obţineţi mai multe fătări, re-
ducerea fatărilor distocice.
•  până la 80 de scroafe per staţie
•  selectare automată, marcare automată cu 

diferite culori
•  management individual pentru fi ecare 

scroafă

Numărul 1 mondialNumărul 1 mondial
De mai bine de 20 de 
ani obţinem scroafe mai 
prolifi ce, mai sănătoase cu 
ajutorul sistemului  de hrănire 
şi management Compident 
• 80 de scroafe per staţie
•  20 de ani nr.1 Compident furajare la ce-

rere
• Spaţiu de odihnă
• vier
• selectare şi învăţare

Compident EcoCompident Eco
Sistem de furajare la cerere pentru cresterea 
scroafelor in grupuri de max. 50 de animale 
per statie.80
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Staţii de selectare 
şi învăţare
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Grajduri de creştere pentru purcei 
produse de Schauer

Boxe clickBoxe click
Nou: sistem de despărţire Niro pentru creş-
terea purceilor şi îngrăşare. Cu un singur 
click se poate deschide uşa.

Jgheaburi pentru furajarea Jgheaburi pentru furajarea 
Ad- Libitum Ad- Libitum 
Sisteme de furajare şi automat de furajare 
pentru o creştere mai efi cientă

Jgheaburi Niro scurte cu despărţitori
• lungime standard 1 – 1,5 m
• oferă igiena dorită 
• pierderi de furaje reduse
• raport animal/loc 1:2

Jgheaburi Niro rotunde
• diametru 60 şi 80 cm
•  o împărţire ideală şi la 

cantităţi mici

Pardoseli pentru creşterea Pardoseli pentru creşterea 
purceilorpurceilor
• MIK grătare sintetice
• Solid Set grătare din material plastic
• permite o deplasare uşoară

Nou: Solid Set EconomyNou: Solid Set Economy



Posibilităţi de preocupare pentru porciPosibilităţi de preocupare pentru porci

Grajduri pentru îngrăşare Schauer CLICK
Atât de simplu, atât de curat, simplu de montat, mai simplu 
spus PERFECT

Grajd pentru grăsuni:Grajd pentru grăsuni:
Cu sistem de despărţire Schauer, 100 cm 
înălţime standard, se poate ridica 15 cm prin 
deşurubare
•  Folosim pereţi din PVC, 33 mm grosime cu 

profi l întăritor (de la 2,5m lungime)

Forme de jgheaburi pentru Forme de jgheaburi pentru 
 sistemul de furajare Ad Libitum  sistemul de furajare Ad Libitum 
cu senzori:cu senzori:
Jgheab scurt:
•  lungime: standard 1,5 m
•  pentru 30 – 40 grăsuni
•  optim: cu perete mobil pentru selectarea 

grăsunilor

Jgheab rotund din beton polimer:
•  diametru de 100 cm pentru 30 – 40 grăsuni
•  raport animal/loc 1:3 – 1:4
•  igienă optimă în jgheab
•  împărţire bună a furajului

Jgheab oblic:Jgheab oblic:
În spatele jgheabului se necesită cel puţin 
2 m de spaţiu. Locul trebuie să fi e de cel 
puţin 0,7 mp / animal.

Jgheab din acril cu protecţie Jgheab din acril cu protecţie 
NiroNiro
Construcţia specială cu protecţia Niro pre-
zintă funcţionalitate optimă şi durată de viaţă 
ridicată.

•  pentru creşterea purceilor şi grăsunilor
•  igienă perfectă



Sisteme perfecte pentru furajare 
multifazată
Pentru creşterea porcilor, purceilor şi grăsunilor

Spotmix-furajare multifazată Spotmix-furajare multifazată 
tip pastătip pastă

Profesionistul incontestabil in tehnică 
furajeră

•  igienă bună

•  fl exibilitate, poate fi  utilizat în orice fază de 
creştere a porcilor

•  o furajare multifazată perfectă

•  la alegere pentru fi ecare grajd în parte, 
furajare uscată, furajare tip pastă, furajare 
aproape lichidă

•  furajarea este posibilă şi la grajduri afl ate la 
o distanţă de până la 200 m

•  +/– 10g

•  cantitate minimă, per loc de furajare, de 
1 kg

•  capacitate de mai mult de 600 kg furaj 
uscat/oră

Easy-Furajare multifazată Easy-Furajare multifazată 
cu senzoricu senzori

Easy îndeplineşte în totalitate necesităţile 
unui sistem de furajare Ad-Libitum

Tehnică simplă-randament mai mare-mai 
mult succes cu:
•  EasyComp

Computer de furajare
•  EasyMix

Recipient de malaxare cu pompă de 4-kW
•  EasyFeed

Conducte cu orifi cii-sistem cu senzori 
pentru furajare Ad-Libitum

•  EasySpeed
Pachet Turbo pentru EasyFeed cu clapete 
despărţitoare

•  EasyClean
Sistem de curăţare pe bază de apă 
potabilă

Nou: Rezervor Tender-CCMNou: Rezervor Tender-CCM
•  este din oţel şi are o capacitate de 2 t
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Sisteme de furajare uscată

Inovaţii pentru sisteme de Inovaţii pentru sisteme de 
furajare uscată multifazatăfurajare uscată multifazată
•  dozator pentru furaje
•  sistem de construcţie închis, astfel
•  se obţine o curăţare a grajdului mai simplă

Scurgere igienică pentru sistem de fura-
jare uscată
•  o igienă mai bună inseamnă animale mai 

sănătoase

Dryfeed Faza 3 – sistem semi-Dryfeed Faza 3 – sistem semi-
automat de furajare uscată multi-automat de furajare uscată multi-
fazatăfazată
o alternativă simplă şi ieftină pentru furajarea 
uscată în creşterea purceilor sau porcilor

Dryfeed CCMDryfeed CCM
Toate componentele ce intră în contact cu 
furajul sunt făcute din oţel inoxidabil, este 
prevăzut pentru furaje cu o umiditate de 
max. 30%, necesita curăţare periodică.

Lebensdauer des Schauer Förderseils

SchauerKonkurrenz-
unternehmen

127.761
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Anzahl der Belastungen bis zum Bruch

965.895

Dryfeed - furajare uscatăDryfeed - furajare uscată
Cablul ce transportă furajul este de calitate superioară:
•  este patentat cablul cu un înveliş din cauciuc care con-

feră durată de viaţă ridicată
•  staţia de acţionare transmite peste o roata mare de 

transmisie din poliamida cu   acţiune protectoare.
•  sistemul de securitate dublu reduce riscul unei distru-

geri a instalaţiei. 
•  carcasa este zincată şi poate fi  folosită şi în exterior.
•  staţia de acţionare se goleşte singură.



Numeroase accesorii

Computer Schauer pentru Computer Schauer pentru 
 ventilaţie ventilaţie
•  programare centrală sau individuală pentru 

max 10 incăperi
•  o utilizare simplă printr-un program asemă-

nător Windows
•  cu o evacuare centrală şi un schimbător de 

temperatură economisiţi până la 50 % din 
costuri la curent

Schimbătorul de temperaturăSchimbătorul de temperatură
Este ideal în combinaţie cu sistemul de eva-
cuare centrală – economic şi animale mai 
sănătoase

Adăpători pentru porciAdăpători pentru porci
•  adăpători pentru purcei, porci şi scroafe
•  sisteme de prindere pentru fi ecare model 

de grajd

Sistem de adăpare din ţevi PVCSistem de adăpare din ţevi PVC
pentru montare personală, diametru: 25 mm

Sistem de despărţire PPSistem de despărţire PP
•  cu ferestre şi uşi  în cadru inoxidabil
•  montare simplă
•  perfect igienic

Grătare din beton Schwartz de Grătare din beton Schwartz de 
calitate superioarăcalitate superioară
•  pentru porci de până la 250 kg
•  produse doar in Germania, de aceea 

 corespund tuturor normelor europene
•  ajung de la producător direct la client
•  astfel nu se produc deteriorări

Mizaţi pe calitate – 
noi vă sfătuim cu plăcere

Conceptul nostru pentru Conceptul nostru pentru 
grajdul dvs:grajdul dvs:

•  Flygt-Tehnică pentru evacuarea de-
jecţiilor

•  sisteme de furajare multifazată: fura-
jare uscată, furajare lichidă şi furajare 
tip pastă

•  sisteme de aerisire

•  incălzire Delta pe bază de ţevi şi incăl-
zirea pardoselii  prin sistem Fronius

•  grătare pentru purcei din material 
plastic: Solid Set 




