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HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA

Nejlepší řešení pro Vaši farmu!
Nabízíme Vám řešení na míru,
ať už chcete postavit
novou halu na zelené louce,
nebo zrekonstruovat stávající objekt.
Kvalitní stájové technologie
od předních evropských výrobců,
jež naše firma dlouhodobě nabízí,
poskytnou Vašim zvířatům
nejlepší životní podmínky a umožní
zvýšit jejich výkonnost na maximum.
Díky unikátní patentované
ventilační jednotce AGE-VENT
bude ve stájích vždy udržováno optimální
mikroklima a Vaše náklady na provoz
farmy se výrazně sníží.

28 let na trhu
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Společnost AGE s.r.o. se zaměřuje na kompletní dodávky hal pro ustájení drůbeže a prasat. Firma
byla založena v roce 1992 v Českém Meziříčí a za tuto dobu má na kontě mnoho funkčních objektů.
Na svých projektech dlouhodobě spolupracujeme s předními evropskými výrobci v oblasti
technologií ustájení pro drůbež a prasata a díky bezchybné funkčnosti jejich produktů, vysoké
kvalitě a efektivitě jsme získali řadu zákazníků z celé Evropy a vybudovali ve svém oboru dobré
jméno. Dobře víme, že při realizaci hal pro drůbež je nezbytné funkčně sladit šest základních
systémů, kterými jsou krmení, napájení, ventilace, chlazení, vytápění a sila s dopravníky.
Tyto systémy jsou na sobě závislé a pro vynikající výsledky chovu je nezbytné je vzájemně
sehrát a integrovat do bezchybně fungujícího komplexu. Toto sladění přitom zvládáme nejen
u nových staveb, ale také u již existujících objektů. Daří se nám to i díky unikátní řídicí jednotce
AGE-VENT, kterou jsme vyvinuli speciálně pro udržení optimálního mikroklimatu ve stájích.
V této oblasti nemáme na českém trhu konkurenci.
Součástí našich služeb je nejen návrh řešení a projekce pro konkrétní chov,
ale i kompletní montáž a následný nonstop servis na všechny nabízené produkty.
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M O N T O V A N É H A LY A G E

Víceúčelové haly AGE
Modulární montované haly AGE jsou vlastním produktem firmy AGE
s.r.o. V první řadě nacházejí využití na farmách pro chov hospodářských
zvířat. Vhodné jsou pro chov drůbeže, například výkrm brojlerů, voliérový
chov nosnic nebo chov krůt, ale i pro chov prasat. Mohou sloužit také
jako skladové haly s různým využitím (sklady obilí, sena, slámy, sklady
vajec, obalů apod.), a to ve variantách s opláštěním nebo bez opláštění,
s tepelnou izolací nebo bez tepelné izolace.

Každá hala se projektuje s ohledem na konkrétní
umístění, nadmořskou výšku, zatížení sněhem
a technologiemi tak, aby odpovídala požadavkům
statiky. Haly pro chov drůbeže jsou vybavovány
technologiemi od předních evropských
dodavatelů.
Konstrukce haly je ocelová žárově zinkovaná
s využitím PIR panelů, které mají, na rozdíl
od tradičnějších PUR panelů, vyšší protipožární
odolnost. Další jejich předností je velmi dobrá
tepelná izolace, což pomáhá udržovat optimální
mikroklima uvnitř haly.
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Podlaha je zhotovena z leštěného betonu
s minerálním vsypem, který výrazně snižuje její
obrus při vyskladňování haly.
Haly AGE jsou přínosné nejen z pohledu vysoké
úrovně welfare, které poskytují zvířatům, ale rovněž
z hlediska spotřeby energií a lepšího dodržování
biosecurity díky širším možnostem čištění
a dezinfekce. Díky úspoře nákladů se vyznačují
rychlou finanční návratností.

HALY AGE

M O N T O V A N É H A LY A G E
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M O N T O V A N É H A LY A G E

• Ocelová konstrukce zvenku, opláštění
uvnitř
• Kompletně zinkovaná ocelová
konstrukce zvyšuje životnost stavby
• Vnitřní opláštění bez překážek
umožňuje proudění vzduchu
• Snadno omyvatelný vnitřní plášť pro
rychlou a účinnou údržbu
• PIR panely zaručují vynikající izolační
vlastnosti
• Celá koncepce přináší snadnou
a rychlou výstavbu
• Vnitřní členění prostoru haly je možné
dle požadavků zákazníka
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Rozměry

Střecha

• Šířka haly – dle požadavků zákazníka
• Délka haly – standardně násobek modulu
4,5 m. Lze upravit dle požadavku zákazníka

• Střešní krytina – trapézový střešní plech,
nebo střešní panel
• Podhled – standardně sendvičový PIR panel
100 mm (součinitel prostupu tepla
Uc=0,22 W/m2K). Lze upravit dle požadavku
zákazníka

Opláštění
• Stěny – standardně sendvičový PIR panel
80 mm (součinitel prostupu tepla
Uc=0,27 W/m2K). Lze upravit dle požadavku
zákazníka.
• Vrata, dveře – křídlová nebo sekční
o rozměrech dle požadavku zákazníka.
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HALY AGE

M O N T O V A N É H A LY A G E

Další využití hal
Haly mohou sloužit například jako sklady obilí, sena,
slámy, sklady vajec, obalů, dílny, přístřešky, apod.

• Ve variantách
s opláštěním
nebo bez opláštění
• Dle požadavku
zákazníka
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HALY AGE

Zakázková
výroba ocelových
konstrukcí
Různé ocelové konstrukce
dle požadavku zákazníka.
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VÝROBKY AGE

Plošina pro nakládku krůt
Plošina, kterou vyrábíme v Českém Meziříčí, přináší efektivní řešení pro
nakládání krůt na kamion po ukončení turnusu. Tento způsob nakládání je
bezpečný, ušetří objem fyzicky náročné práce a zvířata nestresuje.

Jedná se o mobilní zařízení určené k nakládce
krůt z haly na nákladní automobil a snadný převoz
z farmy na farmu. V nabídce máme také přívěs
k převážení plošiny.

•
•
•
•
•

Spolehlivé řešení
Úspora fyzické práce a času
Bezpečné a bezstresové nakládání
Rychlá a snadná přeprava
Český výrobek

Postup práce s plošinou vypadá tak, že plošina
je nejprve přistavena k vratům haly. Přepravní
prostředek najede k plošině z druhé strany. Ptáci
jsou nahnáni na plošinu v počtu 90 krůt nebo
45 krocanů. Poté se uzavře oplocení na straně u haly
a plošina se zvedne na úroveň 1. patra přepravníku.
Pracovníci nasunou horizontálním pohybem krůty
do klecí. Po jejich naplnění plošina přejede do další
úrovně přepravního prostoru a tak se pokračuje,
až je naplněn celý přepravník. Naložení kamionu
2 000 krůtami nebo 1 000 krocany trvá v šesti
pracovnících asi jednu a půl až dvě hodiny.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ

AGE PNK10

Velikost plošiny

2 x 4m

Max. náklad

1 300 kg

Váha prázdného zařízení

2 350 kg

Maximální zdvih podlahy

2,57 m

Příkon

7,5 kW

Napětí

3/N/PE 50HZ, 400/230V, TN-S

Výška po naložení na vlek

3,98 m
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VÝROBKY AGE

Dezinfekční rám
pro dezinfekci vozidel
Vozidla vjíždějící na farmu projíždějí rámem, který vytváří mlhovinu
dezinfekčního roztoku. Vozidla jsou tak dezinfikována, aby se
minimalizovalo riziko zavlečení případné nákazy na farmu.

• Sestava rámu s tryskami, nádrže
na dezinfekční roztok a čerpadla
odolného chemikáliím
• Rám je možné doplnit o systém
automatického spínání (fotobuňky)
• Rám je možné doplnit o systém
vytápění pro zimní provoz
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VÝROBKY AGE

Vážení brojlerů/krůt
VÝROBKY AGE

Jedná se o sestavu tenzometrického snímače hmotnosti a nášlapné
desky, na kterou zvířata naskakují. Nášlapné desky nabízíme ve dvou
velikostech – pro brojlery a pro krůty. Závěsná váha je zapojena přes
digitální převodník do řídící jednotky AGE-VENT 300, která zobrazuje/
ukládá naměřené hodnoty.

• Jednoduché a efektivní řešení
pro kontrolu denního přírůstku
• Rychlý a přesný přehled o přírůstcích
hmotnosti zvířat
• Kontrola hmotnosti dle nastavené křivky
• Kontrola vyrovnanosti hejna
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U S TÁ J E N Í D R Ů B E Ž E

Voliérový odchov kuřic
Optimální prostředí odchovu je základem pro špičkovou užitkovost
nosnic. Chovné systémy Vencomatic připraví kuřice na to, aby se
dokázaly zorientovat ve víceřadém systému, což je zárukou nejlepších
výsledků v produkční fázi.

Jump Start
Pomocí systému Jump Start můžete z kuřic
vytrénovat opravdové atlety. Jednodenní kuřata
jsou umístěna na roštový povrch s přímým
přístupem ke krmivu a vodě. Jak rostou, rozdíl
mezi úrovní pro krmení a napájení se postupně
zvětšuje. Tím se kuřice naučí skákat na různé
úrovně a hřady. Kuřice odchované v systému
Jump Start mají vynikající trénink a dobře se
orientují v jakékoliv voliérové drůbežárně.

30

Unikátní krytý systém zahrnuje navíjecí
vedení pro krmivo, napájení a závěsné
plošiny. Díky tomu je Jump Start
velmi flexibilní systém, s výraznými
charakteristikami:
• Dobrý vizuální přehled
• Snadné ovládání
• Robustní konstrukce
• Rychlé a snadné čištění
• Dokonale vytrénované kuřice

USTÁJENÍ
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Bolegg Starter
V systému Bolegg Starter máte špičkové
tréninkové příslušenství s optimálně jednoduchým
použitím.
V tomto řadovém systému s vnitřními plošinami
začíná trénink kuřat již první den. Zvedáním
integrovaných plošin se od sebe postupně oddělí
úrovně s vodou a krmením podle růstu zvířat.
To je stimuluje ke skákání na různé úrovně.
Po 6 nebo 7 týdnech se systém otevře
a kuřice se mohou v hale volně pohybovat.
Když v noci kuřice odpočívají na integrovaných
hřadech, může je obsluha v systému snadno
zavřít za účelem vakcinace nebo odchytu.
Všechny úrovně jsou vybaveny pásy na trus

a provzdušňovacími trubkami. Tím je zajištěn
suchý trus, čerstvý vzduch na úrovni zvířat
a celkově dobré klima v hale. Výsledkem odchovu
v zařízení Bolegg Starter je jednotné a zdravé
hejno připravené k životu ve voliérovém systému.
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Voliérový chov nosnic
Pro dosažení nejlepších možných výsledků při produkci konzumních vajec
je klíčové, aby si nosnice rychle našly cestu do systému. Umístění vody,
krmení a snáškových hnízd musí odpovídat přirozenému chování nosnic.
Ve fázi odchovu je třeba nosnice naučit vyskočit do různých úrovní, aby
pak byly ve voliérovém systému schopny dostat se k vodě a krmivu.

Rozsáhlé studie chování nosnic nás naučily,
že se jim nejlépe daří v systému podobném jejich
přirozenému prostředí. Tyto znalosti spolu se
zkušenostmi našich partnerů vedly k vytvoření
voliérových systémů se strategickým umístěním
vody, krmiva, hnízd a hřadů. Kombinace
s renomovanými hnízdy Vencomatic zajišťuje
nejvyšší jakost konzumních vajec. Jelikož se slepice
ve voliérových systémech Vencomatic snadno
vyznají, bude vaše hejno klidné a neuvidíte prakticky
žádná vejce na podlaze.

Bolegg Terrace
Od jeho uvedení na trh bylo v Bolegg Terrace
ustájeno více než 25 milionů drůbeže, což dokazuje
velký úspěch tohoto voliérového systému. Bolegg
Terrace je navržen ve formě stromu a žádný jiný
systém není tak otevřený. Spolu s promyšleným
rozmístěním hřadů je tím usnadněn vertikální pohyb
slepic. Ty se mohou pohybovat v systému po celé
jeho délce, aniž narazí na jakékoli překážky.
Hnízdo je umístěno v srdci systému Bolegg
Terrace. Každé ráno slepice seskočí z hřadů,
aby se napily, nakrmily a snesly vejce. Atraktivní,
pohodlná a bezpečná hnízdní plocha minimalizuje
počet vajec snesených mimo hnízdo.

Uspořádání systému Bolegg Terrace
vytváří široké chodby bez překážek, jelikož
se zvířata pohybují vertikálně. Nemusejí
přelétávat z jedné řady do druhé. Tyto
chodby a otevřený systém umožňují:
• Dobrý vizuální přehled při každé kontrole
• Optimální distribuci světla, která
minimalizuje počet vajec na podlaze
• Příjemné pracovní prostředí
• Možnost čištění s minipodavačem
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Bolegg Gallery je nový víceřadý voliérový systém
společnosti Vencomatic pro nosnice, který spojuje
uživatelskou přívětivost s chytrým a hospodárným
provedením. Nosnice se mohou chovat
přirozeným způsobem, z čehož plyne optimální
snáška a vy můžete vejce efektivně sbírat při
zachování jejich kvality. V srdci systému Bolegg
Gallery najdete snáškové hnízdo Vencomatic.
Toto hnízdo je založeno na inovacích, jako jsou
Vencomat, vyklápěcí podlaha a vaječný pás
a lze je rozšířit o Vencobelt a Vencoslat. Tyto
inovace zaručují mimořádnou kvalitu vajec. Design
podlážky Vencomat zaručuje minimální kontakt
s vejci. Díky dokonalému úhlu hnízda se vejce
ihned po snášce odvalí a jsou tak chráněna proti
poškození ze strany nosnic. Všechny tři řady
Bolegg Gallery jsou vybaveny pásy na vejce,
které umožňují automatický sběr všech vajec.
Uzavírací mechanismus vyklápěcí podlahy brání
zněčišťování hnízda během noci a umožňuje
snadné vypadávání nečistot a prachu při zavření
hnízda. Spojením hnízda s podlahou z drátěného
pletiva nabízí systém hygienické prostředí.

USTÁJENÍ

Bolegg Gallery

Využitím vertikálního prostoru zvyšuje systém
Bolegg Gallery počet zvířat na metr čtvereční
podlahové plochy. Jeho otevřená konstrukce
umožňuje snadné kontroly, navíjecí zadní stěny
umožňují kontroly hnízda a stromová koncepce
nabízí dobrý přehled a přístup na všech úrovních.
Díky tomuto provedení spolu se snadným
ovládáním je Bolegg Gallery systém, který lze
snadno řídit.
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Snášková hnízda Vencomatic
Díky více než 30letým zkušenostem mohou drůbežářští odborníci
společnosti Vencomatic navrhovat hnízdní systémy, které dokonale
odpovídají potřebám drůbeže. Sortimentem těchto snáškových systémů
jsou vybaveny chovatelské podniky po celém světě.

Všechny systémy jsou navrženy s využitím
inteligentních inovací společnosti Vencomatic,
včetně Vencomatu, vyklápěcí podlahy a pásu
na vejce, a lze je rozšířit o zařízení Vencobelt
a Vencoslat. Díky těmto inovacím lze získat vejce
v dokonalém stavu.

Classic Nest
Hnízdo Vencomatic Classic Nest se úspěšně
osvědčilo v průběhu mnoha let. Jedná se o robustní
hnízdo, které díky použití trvanlivých materiálů
vyžaduje minimální údržbu. Jelikož je hnízdo dodáváno
v několika konfiguracích (střední nebo boční pás,
1 nebo 2 řady, jednoduché nebo dvojité), lze hnízdem
Classic Nest vybavit farmu jakéhokoliv uspořádání.
• Hnízdo pro lehké a těžké nosnice

Grando Nest
Úspěch hnízda Classic Nest vedl k vývoji hnízda
Grando Nest. Jak napovídá název, jedná se
o prostornější hnízdo s širokým vchodem, který
je pro nosnice snadno přístupný. Inteligentní
provedení hnízda zaručuje rychlou montáž,
snadný přístup k základním prvkům při údržbě
a důkladné čištění.
• Hnízdo pro lehké a těžké nosnice
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Řada hnízd Grando Castle je navržena tak, aby
vydržela vysokou zátěž. Pevná konstrukce je
zárukou dlouhé životnosti hnízda. Lze použít
ploché střechy, které maximalizují dostupnou
životní plochu pro nosnice. Grando Castle má
modulární konstrukci, která nabízí maximální
flexibilitu a optimálně zapadá do každé drůbežárny.
Koncepce bočního pásu Vencomatic s vyklápěcí
podlahou, aplikovaná po mnoho let, zajišťuje
optimální přijetí hnízd a kvalitu vajec. S hnízdem lze
dodat integrované napájecí linky a hřady.

Hnízdo pro krůty
Krůty vyžadují velká a robustní hnízda, která odolají
síle těchto zvířat. V roce 1986 Vencomatic vyvinul
individuální hnízdo speciálně pro krůty a od té
doby zaujímá vedoucí postavení. Použití odolných
a pevných materiálů ve spojení s konstrukcí
speciálně přizpůsobenou pro krůty tvoří základ
celosvětového úspěchu tohoto hnízda.
Jedinečnou charakteristikou krůtího hnízda Turkey
Nest je mechanismus s padacími dvířky. Tato
dvířka se zavřou teprve po vstupu krůty a zabrání,
aby do hnízda vstoupila další krůta. Mladé krůtičky
tak mohou snadno prozkoumat hnízdo v otevřené
poloze a rychle je přijmout.

• Hnízdo pro lehké nosnice

Hnízdo pro kachny
Společnost Vencomatic jako první uvedla
na trh automatické hnízdo pro kachny. Kachní
hnízdo Duck Nest je navrženo pro jedinečné
potřeby vodního ptactva, přičemž stále zahrnuje
osvědčené inovace našich hnízd pro drůbež.
Pohyblivá zadní stěna slouží k automatickému
vypuzení kachen z hnízda po snesení vejce,
čímž předchází sezení na vejcích. Vejce se jemně
odvalí na centrální pás na vejce, čímž je zaručena
jejich kvalita.
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Grando
Castle Sidebelt
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Vybavení hnízd a voliér Vencomatic
VENCOMAT
Vencomat poskytuje nejměkčí a nejpohodlnější podlahu ve všech
hnízdech Vencomatic. Jedinečné malé kolíčky minimalizují kontakt
s vejcem, což má za následek minimální kontakt s prachem
a nečistotami. Speciální provedení kolíčků umožňuje řízené
pomalé odvalování vejce směrem k pásu na vejce. Díky otevřené
konstrukci Vencomatu mohou prach a nečistoty při sklopení
podlahy snadno vypadnout ven. Je zajištěno dokonale čisté
prostředí, které je základem shromažďování prvotřídních vajec.

VYKLÁPĚCÍ PODLAHA
Všechna hnízda Vencomatic jsou vybavena unikátní vyklápěcí
podlahou, kterou lze pohybovat pomocí systému ozubnice
s pastorkem. Po snášce vyklápěcí podlaha automaticky vypudí
nosnice z hnízda, čímž zabrání sezení na vejcích a znečišťování
hnízda. Dokonalý úhel podlahy spolu s otevřeným provedením
podlážky Vencomat zajišťuje plynulé odvalení vajec na pás
a čistotu hnízda po celý turnus.

PÁS NA VEJCE
V hnízdech Vencomatic jsou integrovány pásy na vejce,
které vejce automaticky přepraví do přední části provozu.
Jedinečnou vlastností pásu je čtvercový tvar otvorů. Tyto
otvory vejce přidržují a brání jeho dalšímu pohybu. Díky tomu
je kontakt mezi vejcem a pásem minimální a je zaručena jeho
kvalita. Speciálně navržené měkké nárazníky na vejce jsou
zárukou jejich bezpečné přepravy na pás.

VENCOBELT
Vejce jsou z různých snáškových řad nebo hal citlivě
přepravena do centrálního místa farmy pomocí pásu Vencobelt.
Ten je k dispozici v šířkách 40 a 55 cm a dosahuje kapacity až
45 000 vajec za hodinu. Inteligentní provedení nosičů a plynulá
spojení pásu umožňují sklon až 35 stupňů a rohy s malým
poloměrem a úhlem až 180 stupňů. Integrován je navíc
pouze jeden hnací řetěz, díky čemuž je použití pásu flexibilní
a umožňuje ohyb 90° na jediném čtverečním metru.
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Q-PERCH

USTÁJENÍ

Q-Perch je mechanické řešení pro potlačení výskytu čmelíků
na základě jejich přirozeného cyklu. Brání čmelíkům v krmení
a tím i v rozmnožování. Revoluční Q-Perch je hřad, který
obsahuje dvě zábrany likvidující čmelíky na jejich cestě
ke zvířatům. Zábranami prochází slabý el. proud, se kterým
zvířata nemohou přijít do styku, pro čmelíky je však smrtelný.
Studie prokázaly, že je hřibovitý tvar Q-Perch pro zvířata
nejpohodlnější, jelikož nabízí stabilitu a úchop. Proto je
Q-Perch přínosný pro zdraví a pohodu zvířat, zlepšuje jejich
výkon, a tím přináší prospěch farmáři.

PŘÍČNÝ DOPRAVNÍK HERCULES
Pomocí odolného dopravníku Hercules Cross Conveyor
s jeho kompaktní a jednoduchou konstrukcí lze spolehlivě
a snadno odstraňovat trus z haly. Jelikož již není potřebná jáma
na trus, lze bezrámový dopravní pás namontovat do nových
i stávajících hal.
• Zvýšená účinnost práce
• Zajištění hygienického prostředí
• Výrazná úspora nákladů na montáž kanálu na trus

ROŠTY VENCOSLAT
Vencomatic jako první rozpoznal, jak jsou pro drůbež důležité
hygienické a pohodlné rošty. Plastové rošty Vencoslat jsou
používány v mnoha instalacích po celém světě v odchovových
i voliérových systémech. Otevřená struktura roštu umožňuje,
aby jím trus snadno propadával, povrch roštu zůstal čistý a tím
i nohy zvířat zdravé. Pevný a stabilní Vencoslat má dlouhou
životnost a odolá všem klimatickým podmínkám.

KRMNÝ SYSTÉM VENCOTROUGH
Vencoutrough je robustní řetězový krmný systém pro drůbež.
Může být vybaven navíjecím systémem v závislosti na tom,
v jakém ustajovacím systému Vencomatic je použit.
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Ustájení v porodnách
Společnost AGE s.r.o. nabízí vlastní stájové technologie pro všechny
kategorie prasat. Naše stájové systémy disponují jedinečným řešením,
díky němuž si našly cestu nejen na tuzemský, ale i zahraniční trh.

Do poroden dodáváme kompletně vybavené
porodní kotce s celoroštovou nebo částečně
roštovou podlahou. Kotce je možné vybavit
doupaty pro selata, napáječkami, nerezovými
či plastovými krmnými mísami pro prasnici nebo
krmítky pro selata. Ohrádky porodních kotců
jsou kombinací plastu a kvalitní nerezové oceli.
Samotné klece do porodních kotců jsou vyrobeny
z žárově zinkovaných ocelových trubek, čímž je
dosaženo jejich dlouhé životnosti. Součástí každé
klece je boční pohyblivá zábrana zabraňující
zalehnutí selat. Klece nabízíme v několika typech,
každý pak dále v několika variantách. Ty se liší
rozměry, uspořádáním, způsobem uchycení,
typem branky, atd.

» PK11

» PK20

» PK30

Porodní klec PK30
• Jednoduché nebo dvojité Provedení se
společným předním rámem
• Umístění na zeď nebo do uličky
• Pro různé typy podlah
• Otevírací branka
• Obě nohy na zemi
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Porodní klec PK11
•
•
•
•
•

Vhodná pro diagonální uspořádání
Boční stěny podélně nastavitelné
Nastavitelná šířka klece
Pro různé typy podlah
Zvedací boční stěna

Porodní klec PK20
• Jednoduché nebo dvojité provedení (umístěná
proti sobě přes ohrádku)
• Umístění na zeď nebo do uličky
• Pro různé typy podlah
• Vyklápěcí branka
• Obě nohy uchyceny do sloupku

U S TÁ J E N Í P R A S AT

Porodní klec PK44
Levé nebo pravé provedení
Pro různé typy podlah
Otevírací branka
Jedna noha na zemi
S pevnou nebo otočnou spodní zábranou

Porodní klec PK51
•
•
•
•

Zadní branka v pravém nebo levém provedení
Pro různé typy podlah
Otevírací branka
Obě nohy na zemi

» WellFarrowing

USTÁJENÍ

•
•
•
•
•

Porodní kotec
WellFarrowing
Výsuvný porodní kotec WellFarrowing
od společnosti Nooyen je v našem portfoliu
novinkou. Tento produkt posunuje chov prasat
na vyšší úroveň, neboť zajišťuje lepší životní
podmínky pro prasata a významně snižuje ztráty
selat zalehnutím.

» PK44

» PK51

Porodní kotce pro prasata WellFarrowing jsou
vybaveny inovativním systémem vyrovnávání
podlah. Ten při stoupnutí prasnice automaticky
vytváří 30 cm výškový rozdíl mezi podlahou,
na které leží prasnice, a podlahou pro selata.
Jakmile si prasnice lehne, výškový rozdíl mezi
oběma podlahami se opět vyrovná. Tento systém
pomáhá výrazně snižovat ztráty selat zalehnutím.
Vyrovnávací podlaha se používá během prvního
týdne po vrhu, což je období, během něhož se
prasnice nemůže volně pohybovat.

Doupata
pro selata
Doupata pro selata pomáhají vytvořit v kotci
optimální mikroklima od porodu do odstavu.
Nabízíme dva typy plastových doupat. Přímé
doupě DP10, ve kterém je možné selata
uzavřít. Výklopné doupě DP11 v levém nebo
pravém provedení, které lze vyklopit nahoru
a snadno vyčistit. Toto doupě není uzavíratelné.
Dle požadavku zákazníka je možné doupě vybavit
infralampami či topnými podlážkami.
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Ustájení pro jalové a březí prasnice
Pro jalové a březí prasnice nabízíme individuální a skupinové boxy, které
jsou vyráběny z kvalitní oceli a následně žárově zinkovány pro dosažení
dlouhé životnosti. Boxy lze doplnit o napáječky, krmné žlaby či krmné
mísy.

Individuální box
BP14

Individuální box
BP32

• Stěny boxu s vertikálními příčkami
• Použití s nerezovým závěsným žlabem, vpředu
trubky

• Stěny boxu s horizontálními nebo vertikálními
příčkami
• Použití s kameninovým krmným žlabem
zabudovaným v podlaze stáje
• Dle požadavku zákazníka lze upravit podle
velikosti žlabu
• Bez přední branky

» BP14

» BP32
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INDIVIDUÁLNÍ
BOX BP34
• Stěny boxu s horizontálními nebo vertikálními
příčkami
• Použití s nerezovým krmným žlabem

BP35
• Stěny boxu s horizontálními nebo vertikálními
příčkami
• Pro umístění do uličky s přední brankou
a plastovou krmnou mísou

» BP34

» BP35

» BP7

USTÁJENÍ

Automatický box
BP7
• Automatická zadní branka, kterou ovládá sama
prasnice
• Prasnice může zůstat v boxu, nebo jít
do společného prostoru
• Použití s nerezovým krmným žlabem nebo
plastovou krmnou mísou

Boxy pro skupinové
ustájení PS
• Stěny jsou tvořeny z 5/4“ horizontálních a 1/2“
vertikálních žárově zinkovaných trubek
• Sloupky jsou z masivního žárově zinkovaného
L-profilu
• Flexibilní spojení stěn a sloupků
• Různé varianty separátorů pro krmení
• Možnost zabudování plastové krmné mísy
nebo nerezového žlabu

» PS
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Ustájení v odchovnách selat
Pro ustájení selat v odchovnách máme v nabídce modulární hrazení
BN1, jehož konstrukce je v kombinaci plastu, žárově zinkované oceli
a nerezové oceli, což je pro chov prasat ideální. Jednotlivé boxy pak je
možné doplnit dle požadavku zákazníka o napáječky a krmítka.

Hrazení BN1
• Hrazení BN1 je kombinací plastových prken,
plastových profilů, žárově zinkovaných profilů
a nerezových sloupků.
• Nabízíme různé varianty
• Veškerý spojovací materiál je z nerezu
• Standardní výška hrazení pro selata je 800 mm
• Hrazení je možné fixovat do různých typů
podlah (beton, rošty, apod.)

» BN14000

» BN12
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» BN13000
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Ustájení ve výkrmu

USTÁJENÍ

Pro ustájení prasat ve výkrmu používáme modulární hrazení BN2, jehož
konstrukce je v kombinaci plastu, žárově zinkované oceli a nerezové
oceli, což je pro chov prasat ideální. Jednotlivé boxy pak je možné
doplnit dle požadavku zákazníka o napáječky a krmítka.

Hrazení BN2
• Hrazení BN2 je kombinací plastových prken,
plastových profilů, žárově zinkovaných profilů
a nerezových sloupků.
• Nabízíme různé varianty
• Veškerý spojovací materiál je z nerezu
• Standardní výška hrazení pro výkrm je
1000 mm
• Hrazení je možné fixovat do různých typů
podlah (beton, rošty, apod.)

» BN20B00

» BN24000

» BN23A00

» BN22

Ustájení pro kance
Pro ustájení plemenných kanců nabízíme box BK11 z žárově zinkované
oceli. Box je dále možno vybavit napáječkou či krmnou mísou.

Box BK11
• Stěny jsou tvořeny z 5/4“ horizontálních a 1/2“
vertikálních žárově zinkovaných trubek
• Sloupky jsou z masivního žárově zinkovaného
L-profilu
• Flexibilní spojení stěn a sloupků
• Možnost zabudování plastové či nerezové
krmné mísy
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Sila ke skladování krmiv Roxell
Sila ke skladování krmiv jsou bezpodmínečnou součástí každé farmy.
Nabízíme vysoce kvalitní a odolná zinkovaná sila společnosti Roxell
v široké škále kapacit.

Sila Roxell zajišťují vynikající průtok krmiva
a díky speciální konstrukci uchovávají krmivo
dlouho čerstvé a výživné. Silné pozinkování
a vlnité plechy omezují kolísání teploty uvnitř
zásobníku, a proto nedochází k zahřívání krmiva
a následnému snižování jeho kvality.
Nabídka sil zahrnuje modely s objemy
od 2 do 35 t ve čtyřech různých průměrech
s pneumatickým nebo mechanickým plněním.
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• Plechy násypky bez překážek, s hladkým
ochranným nátěrem na vnitřní straně
• Vysoká odolnost a jednoduchá údržba
• Pozinkování o 25 % vyšší než standard
• Pevná konstrukce splňující požadavky
německé normy DIN18194
• Zapouzdřené šrouby na vnější straně
jako prevence koroze
• 5letá záruka proti proděravění
v důsledku koroze
• EC3 – 26 m/s*:
EU, průměrná rychlost větru do 26 m/s
• EC3 – 30 m/s*:
EU, průměrná rychlost větru do 30 m/s
• Splňuje požadavky
evropské normy EN 1090
• K dispozici široký sortiment příslušenství
• Sila je možné doplnit o systém
tenzometrického vážení

S I L A A D O P R AV N Í K Y

MODEL

VÝSYPKA

OBJEM (m³)

OBJEM (t)

VÝŠKA PLNĚNÍ (m)

PRŮMĚR 1,80 m
6’ Low

60°

2.8

1.8

2.93

6’ High

60°

3.3

2.2

3.13

2.7

3.24

PRŮMĚR 2,10 m
7’ Low

60°

4.2

601

60°

3,9

2,5

3,38

602

60°

6

3,9

4,19

603

60°

8,1

5,3

5,01

604

60°

10,2

6,6

5,82

SILA A DOPR.

PRŮMĚR 1,80 m

PRŮMĚR 2,10 m
702

60°

8,7

5,7

4,56

703

60°

11,6

7,5

5,37

704

60°

14,5

9,4

6,18

705

60°

17,4

11,1

7,00

706

60°

20,3

13,2

7,81

PRŮMĚR 2,75 m
902

60°

15,8

10,3

5,26

903

60º

20,6

13,4

6,07

904

60º

25

16,5

6,88

905

60º

30,2

19,6

7,70

906

60º

35

22,8

8,51

907

60º

39,8

25,9

9,32

PRŮMĚR 3,15 m
1052

60º

23,4

15,2

5,79

1053

60º

30

19,5

6,60

1054

60º

36,6

23,8

7,42

1055

60º

43,2

28,1

8,23

1056

60º

49,8

32,4

9,04
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Sila ke skladování krmiv Agritech
Jako alternativu k silům Roxell nabízíme sklolaminátová sila italského
výrobce Agritech v bílé barvě.

Sila Agritech jsou vyrobena ze speciálního
sklolaminátu. Jsou lehká, těsná, nabízejí vysokou
mechanickou odolnost a tepelnou izolaci. Mají
dlouhou životnost, nekorodují a nevyžadují
speciální údržbu. Tato sila jsou dodávána
v monolitickém provedení (řada SIM), anebo
dělená horizontálně (řada SIA) či vertikálně (řada
SIV). Všechna tato provedení umožňují snadnou
vizuální kontrolu hladiny naplnění pomocí
průhledného pruhu v těle sila. V nabídce je široká
škála kapacit.
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•
•
•
•

Dlouhá životnost
Snadná vizuální kontrola hladiny krmiva
Vynikající tepelná izolace
Sila je možné doplnit o systém
tenzometrického vážení

S I L A A D O P R AV N Í K Y

Vážení sil
Všechna námi dodávaná sila je možné doplnit o systém tenzometrického
vážení. Získáte tak přehled o stavu zásob v sile.

• Tenzometrické měření hmotnosti krmiva
• Neustálý přehled o aktuálním množství
• Přesná kontrola hmotnosti dovezeného
krmiva
• Historie spotřeby
• Alarm při překročení nastaveného
množství krmiva
• Vhodné pro všechny typy sil

SILA A DOPR.

Pod každou nohou sila je umístěn tenzometrický
snímač hmotnosti. Jednotlivé snímače jsou přes
digitální převodník zapojeny do řídící jednotky
AGE-VENT 300 (případně krmné jednotky
AGE-FEED 300), která zobrazuje/ukládá naměřené
hodnoty.
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Dopravníky krmných směsí Roxell
Pro přepravu krmných směsí na drůbežích a prasečích farmách nabízíme
dopravníky Roxell, které se vyznačují vysokou kvalitou, bezporuchovostí,
dlouhou životností a především šetrnou přepravou různých druhů krmiva.

Multiflex
Spirálový dopravník pro přepravu krmiva ve stájích
s jednoduchým uspořádáním. Bezpečně
přepravuje různé druhy krmiva jako jsou granule,
šroty a další. Dopravník je tvořen pevnými,
teplotně a UV odolnými trubkami z materiálu
NOVICOR a nylonovými oblouky. Uvnitř trubek
pracuje bezpečná kluzná spirála z plochého drátu.
Kapacita 600 nebo 1200 kg/hod u modelu 55
a 3000 kg/hod u modelu 75.

• Bezpečná doprava nepoškozeného
krmiva ke zvířatům díky ploché spirále
• Trubky NOVICOR™ s nízkým třením
zabraňujícím přilepení krmiva
• Odolnost, uživatelská přívětivost
a jednoduchá údržba
• Funguje nezávisle na obsazenosti stáje
• Po instalaci není potřebné žádné další
seřizování spirály

Discaflex
Terčíkový přepravní systém krmiva pro komplexní
stájová uspořádání. Může být napojen přímo
na silo, nebo plněn spirálovým dopravníkem Flex
Auger. Bezpečně přepravuje různé druhy krmiva
jako jsou granule, šroty a další. Dopravník je
tvořen odolnými ocelovými trubkami a nylonovými
rohovými koly. Uvnitř trubek pracuje řetěz
ze speciální ocelové slitiny s nepřekonatelnou
pevností v tahu. Výkon dopravníku činí 1100
kg/hod, rychlost 29 m/min, délka až do 350 m
(v závislosti na počtu rohových kol).

• Řetěz ze speciální ocelové slitiny
s vysokou pevností
• Pohonná jednotka se začleněným
bezpečnostním tlakovým spínačem
• Nylonová rohová kola, ocelové trubky
a nerezová pohonná jednotka
• Vysoká odolnost a spolehlivost
• Přeprava různých druhů krmiva
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Flex-Auger
Spirálový dopravník pro přepravu krmiva
ve stájích pro chov drůbeže a prasat. Nabízí
flexibilní řešení pro různá stájová uspořádání a je
ideální pro rychlou přepravu velkého množství
krmiva. Bezpečně přepravuje různé druhy krmiva
jako jsou granule, šroty a další. Dopravník je
tvořen pevnými, teplotně a UV odolnými trubkami
a oblouky z materiálu NOVICOR . Uvnitř trubek
pracuje bezpečná plochá spirála. Flex-Auger je
dostupný ve 4 průměrech: 55, 75, 90 a 125 mm.
Výkon se pohybuje od 520 do 5400 kg/hod
dle modelu.

• Osvědčený a spolehlivý dopravník
• Odolná plochá spirála
• Trubky NOVICOR s nízkým třením
zabraňují váznutí krmiva
• Možnost přímého napojení na silo
• 4 možné průměry trubek
• Ideální pro rychlou přepravu velkého
množství krmiva
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KRMNÉ SYSTÉMY PRO DRŮBEŽ

Krmítka Roxell
Krmné systémy od belgického výrobce Roxell jsou mezi drůbežáři velmi
oblíbené. Jeho nabídka zahrnuje širokou řadu krmítek pro různé druhy
drůbeže, které plně vyhovují potřebám zvířat všech věkových kategorií
a vyznačují se vysokou životností. Krmítka jsou vyrobena z odolných
plastů, proto odolávají všem běžně používaným čisticím prostředkům
a saponátům a snadno se čistí.

MiniMax
MiniMax je dlouholetou praxí prověřený miskový
krmný systém pro brojlery. Výška misky je snížena
na 60 mm a díky tomu jednodenní kuřata krmivo
lépe vidí a mají k němu dokonalý přístup. 360°
plnění misky ji udržuje plnou krmiva. Miska zaručuje
rychlý růst zvířat již od prvního dne. Krmítko je
vyrobeno z odolných plastů, odolává všem běžně
používaným čistícím prostředkům a saponátům
a snadno se čistí.
Jako volitelné příslušenství ke kontrolnímu krmítku
je k dispozici sada LED osvětlení. LED světlo
v kontrolním krmítku zvířata přitahuje a zaručuje
zcela zaplněnou krmnou linku a krmné misky.
Další volitelnou možností je čistění, které umožní
jednoduchě vyčištění dokonce i vnitřní stranu
kónusu.
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• Stupňovitá spodní miska optimalizuje
přísun krmiva
• Výška misky snížena na 60 mm =
snadný přístup ke krmivu
• Speciální okraj proti plýtvání krmivem
eliminuje prakticky všechny ztráty
krmiva
• Okénka v kónusu plní misky
automaticky a rychle v 360°
• Miska tvaru W zapadne hluboko
do podestýlky

KRMNÉ SYSTÉMY PRO DRŮBEŽ

Titan

• ideální pro odchov do 7 týdnů věku
• plynule nastavitelná hladina krmiva –
manuálně nebo pomocí centrálního
nastavitelného systému
• snadný přístup ke krmivu
• miska se dá snadno vyměnit za Titan
misku pro střední a těžké krůty
• oválný tvar zabraňuje kuřatům
po 2 týdnech vstupovat do misky
• vylepšené vlastnosti – více místa, žádná
kuřata v misce hrající si k krmivem

KRMENÍ

Nové XL krmítko pro krůty má větší a komfortnější
krmná místa s vyššími otvory. Titan má největší
krmný prostor mezi krmítky dostupnými na trhu, a to
dokonce o 14 % větší než jeho předchůdce Optimax.
Pro farmáře je to velká úspora času. Se systémem
Titan se dá jednoduše přecházet mezi odchovem
a výkrmem krůt – stačí vyměnit jeden díl = spodní
misku. Misky se dají snadno a rychle čistit, jsou
navrženy speciálně pro těžké krůty.

STARTOVACÍ MISKA
PRO JEDNODENNÍ KRŮTY

XL MISKA PRO TĚŽKÉ KRŮTY
• robustní konstrukce navržena speciálně
pro těžké krůty
• velmi flexibilní krmná hladina
• komfortní krmná místa s vysokými otvory
• snadné a rychlé čištění
• úspora času pro farmáře

NEW
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Řetězový krmný systém VDL –
Chainovation
Řetězový krmný systém VDL je určen pro rozmnožovací chovy
těžkých nosnic. Vyznačuje se vysokou přepravní kapacitou pro rychlou
a optimální distribuci krmiva.

• Přesné nastavení krmné hladiny pomocí
klapky se 7 možnými pozicemi v každé
násypce
• Plynulá rychlost řetězu nastavitelná
pomocí frekvenčního měniče
• Krmné žlaby nabízejí optimální a snadný
přístup ke krmivu a poskytují zvířatům
klid při krmení
• Možnost volby mezi stojícím
a závěsným systémem
• Různé varianty násypek, krmných strojů
a nezávislých pohonných jednotek
pro optimální konfiguraci
• Krmné žlaby typu Normal nebo Medium
• Volitelné prvky jako ochranné mřížky,
nástavce násypek, čistič krmiva, atd.
• Vhodné pro všechny typy drůbežích hal
• Minimalizuje plýtvání krmivem

Speciální krmný
systém VDL pro
kohouty – Matrix
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• Eliminace stresu mezi zvířaty
• Souběžný přístup všech kohoutů
ke krmivu
• Snadný přístup ke krmivu umožňuje
více času na jeho spotřebování
• Centrálně nastavitelné dávkování krmiva
• Uzavřený krmný žlab během plnění
• Před začátkem krmení je všechno
krmivo připraveno ve žlabech
• Efektivní provoz s navíjecím systémem
• Možnost volby krmného žlabu
s abrazivním dnem pro přirozené
obrušování zobáku

K R M N É S Y S T É M Y P R O P R A S ATA

Dávkovače a automatická
krmítka Roxell

Dos7
Dos7 je dávkovač pro suché individuální krmení
prasnic umožňující krmení všech jedinců
najednou, což omezuje stres ve stáji.
Transport krmiva a otevírání dávkovačů jsou téměř
bezhlučné. Kuželovité okrouhlé dávkovače přitom
zajišťují vynikající průchodnost krmiva.
Dávkovač se dodává v provedení kompletně
z polypropylenu, který zajišťuje dlouhodobé
a bezproblémové používání.

• Klidné prostředí bez stresu pro prasnice
• Snadné a přesné nastavení jednotlivých
dávek na 0,2 litru krmiva
• Praktické čelní přední okénko k podávání
léčiv nebo příměsí do krmiva a k čištění
• Vynikající a rychlá kontrola prasnic
a fungování systému krmení
• Optimální hygiena díky snadnému čištění
• Jednoduchý zaklapovací systém
pro demontáž při důkladném čištění
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Pro krmení všech kategorií prasat nabízíme dávkovače a automatická
krmítka Roxell, která se vyznačují vysokou kvalitou, přesným dávkováním
a dlouhou životností.

K R M N É S Y S T É M Y P R O P R A S ATA

Dozit
Dozit je automatický dávkovač určený pro suché
skupinové krmení prasnic. V tomto systému
dokážou prasnice najít krmivo již od prvního dne,
a to bez učení. Dochází ke společnému krmení,
které podporuje sociální instinkt zvířat a zamezuje
stresu ve skupině, což přispívá k optimálnímu
vývoji selat před jejich narozením. Mezi přednosti
systému patří nízké investiční náklady a možnost
použití kdekoliv.

• Jedinečný dávkovací mechanismus
zajišťuje přesné dávkování krmiva
(100–120 gramů za minutu)
• Pouze 1 dávkovač na dvě prasnice
• Hospodárnost a snadné čištění
• Čelní přední okno k podávání léčiv
nebo příměsí do krmiva
• Snadno odnímatelná dolní část
se zaklapávacím systémem
pro důkladné čištění
• Vynikající a rychlá kontrola prasnic
a fungování systému krmení

Fidos
Fidos je elektronická stanice ke krmení prasnic
zajišťující přesné individuální dávkování krmné
směsi prostřednictvím počítače. Krmení neprobíhá
najednou, avšak systém umožňuje chovatelům
větší kontrolu nad průběhem krmení a zdravotním
stavem prasnic. Řídicí systém umí také upozornit
na ztrátu ušní známky a oddělit prasnice, jichž se
ztráta týká, do separace.

• Individuální řízení a automatický
záznam informací o krmení
• Zabudovaný počítač s internetovým
rozhraním pro snadné ovládání
• Přístup odkudkoliv na světě
• Přesná detekce teploty prasnic
• Přesné individuální dávkování krmiva
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Blu’Hox
30/30+/45+

• Optimální růst od prvního dne života
• Praktický vyvýšený „schůdek“ jako
součást spodní nádoby na krmivo
umožňuje odstaveným selatům snadný
přístup ke speciálním kolíkovým
napáječkám
• Bezkonkurenční řešení zajišťující stejné
podmínky pro selata bez stresu
• Dostatečný prostor kolem spodní
nádoby na krmivo pro 6 až 10 selat

KRMENÍ

Tato automatická krmítka pro vlhčené krmení jsou
určena speciálně pro selata o hmotnosti od 5 kg
výše. Čerstvě odstavená selata se díky vrozenému
instinktu naučí dávkovat krmivo do spodní misky
pomocí rotoru. Kombinace plynulého otáčení
rotoru a asymetrické násypky zajišťuje rychlý
průtok krmiva. Krmivo a voda jsou podávány
na stejném místě a je k nim zajištěn snadný přístup
dokonce i u malých selat. Každé sele si samo
určuje svůj vlastní poměr krmiva a vody.
Zařízení Blu’Hox je vybaveno speciálně tvarovanou
spodní miskou na krmivo s okrajem zamezujícím
zbytečnému odpadu. Veškerá vylitá voda se smísí
s krmivem ve spodní misce a je zkonzumována.

BLU’HOX 30
•
•
•
•

Standardní řada
6 míst ke krmení
4 kolíkové napáječky
Neexistuje riziko blokování míst
ke krmení
• Řešení vhodné pro selata o hmotnosti
od 5 kg do 30 kg

BLU’HOX 30+ A BLU’HOX 45+
•
•
•
•
•

Řada Plus
10 míst ke krmení
6 kolíkových napáječek
Neexistuje riziko blokování míst ke krmení
Řešení vhodné pro selata o hmotnosti
od 5 kg do 30 nebo 45 kg v závislosti
na typu
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Blu’Hox
145/120+/145+
Tato krmítka pro vlhčené krmení jsou určena
pro výkrm prasat od 20 kg do 145 kg. Čerstvé
krmivo a voda jsou dostupné na jednom místě,
přičemž selata mají dostatek prostoru ke krmení
a napájení a sama si určují podíl krmiva a vody.
Mřížka rozdělující místa kolem misky poskytuje
jednotlivým prasatům prostor a nerušený přístup
ke krmivu. Speciální tvar spodní misky na krmivo
a okraj umožňující úsporu krmiva ve střední
části misky. Velká miska na krmivo brání těžkým
prasatům v rozhazování krmiva a rozlévání vody.
Veškerá vylitá voda se smísí s krmivem ve spodní
misce a je zkonzumována. Mezi přednosti tohoto
systému patří významná úspora krmiva a vody,
snadné ovládání, přesné nastavení hladiny krmiva,
snadné čištění, nižší investiční nároky a vynikající
zajištění stejných podmínek pro všechna zvířata
ve skupině.

BLU’HOX 145
•
•
•
•

Standardní řada
6 míst ke krmení
4 kolíkové napáječky
Řešení vhodné pro prasata o hmotnosti
od 20 kg do 145 kg

BLU’HOX 120+ & BLU’HOX 145+
• Řada Plus
• 10 míst ke krmení
• 6 nebo 8 kolíkových napáječek
v závislosti na typu
• Řešení vhodné pro prasata o hmotnosti
od 20 kg do 120 nebo 145 kg v závislosti
na typu
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Blu’Hox W2F
Toto nové krmítko je vhodné pro všechny věkové
kategorie prasat od odstavených selat až
po dospělé jedince. Jedná se také o první krmítko,
u kterého odpadá potřeba ručního krmení v rámci
všech věkových kategorií. Krmítko je vybaveno
6 místy ke krmení a 4 místy k pití, dochází tedy
k míchání krmiva s vodou dle potřeb zvířat.
Blu‘Hox W2F nabízí nový tvar misky umožňující
selatům dostat se blíže ke krmicímu stolu, aniž by
musela vstoupit do nádoby. Hladinu krmiva lze
snadno nastavit stejně jako výšku napáječek, které
jsou přizpůsobeny zvyšující se velikosti prasat.

KRMENÍ

• Nový tvar pro lepší přístupnost
• Snadné nastavování hladiny krmiva
• Kolíkové napáječky s dostatečnou
kapacitou
• Nastavitelný tlak vody a průtoku krmiva
• Nastavitelná výška kolíkových napáječek
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Krmné systémy AGE
Pro krmení prasat nabízíme kvalitní nerezová krmítka a žlaby vlastní výroby.

Nerezová krmítka
KS10 a KS20
Jako alternativu pro suché krmení prasat dodáme
nerezová krmítka se zásobníkem KS10 (pro
odchov selat) a KS20 (pro prasata ve výkrmu).
Krmítka jsou vyrobena z kvalitního nerezového
materiálu a oproti běžně používaným krmítkům
zajišťuje optimální počet krmných míst. Součástí
krmítka je napouštěcí napáječka.

» KS10
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» KS20
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Nerezové
žlaby AGE
Krmné žlaby AGE jsou vyrobeny z vysoce
kvalitního materiálu pro zajištění dlouhé životnosti
a nabízejí pohodlný a spolehlivý způsob krmení.

•
•
•
•
•

Krmný žlab jednostranný pro selata ZV20
Krmný žlab jednostranný pro výkrm ZV60
Krmný žlab oboustranný pro výkrm ZV50
Krmný žlab nerezový ZV 113 s výpustí
Krmný žlab nerezový ZV 113 bez výpusti

KRMENÍ

Krmné mísy KM
Nerezové krmné mísy pro kance a prasnice.

• Pro suché nebo tekuté krmení
• Různé varianty: např. pevné, výklopné,
rohové
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Napájecí systémy Roxell
Napájecí systémy Roxell jsou mezi chovateli drůbeže velmi známé
a oblíbené. Vyznačují se především vysokou efektivitou, snadnou údržbou
a bezporuchovostí.

SPARKcup

Swii’Flo

Unikátní pohárkový napájecí systém vhodný pro
všechny druhy drůbeže. Zajišťuje rychlý růst zvířat
již od prvního dne. Během počátečního období
udržují plováky napájecí pohárky naplněné vodou,
avšak podestýlka zůstává suchá. Pohárky jsou
samočistící a dají se snadno vyměnit. Systém
umožňuje volnost pohybu všem druhům drůbeže.

Niplový napájecí systém poskytující všem zvířatům
vždy čerstvou čistou vodu. Kotoučový filtr
v panelu na vodu udržuje vodu ve vysoké kvalitě
a brání vytváření biofilmu. Dvojitě utěsněné niply,
pečlivě navržené odkapové misky a odvětrávací
jednotka zabraňují odkapávání vody, čímž udržují
podestýlku v optimálním stavu. Jednoramenná
odkapová miska nabízí zvířatům dostatečný
prostor k dosažení niplu. Systém je vybavený
unikátním zařízením proti hřadování SPIN soft,
který eliminuje potřebu použití elektrických
ohradníků. Všechny komponenty systému jsou
navrženy tak, aby minimalizovaly riziko poranění.
Systém je možné vybavit 6 různými typy niplů
Roxell s kovovým nebo plastovým tělem, které
odpovídají specifickým potřebám brojlerů, kuřic
a nosnic.

•
•
•
•

Vysoký průtok: 500–600 ml/min
Vynikající hygiena, snadná údržba
Koncepce proplachu přímým průtokem
Samočisticí pohárky

• Napáječka Swii’Flo je vyrobena
z pevných a odolných materiálů,
které odolávají všem běžně
používaným čisticím prostředkům
a prudkému oplachování
• Jednoduché a snadné čištění opakovaně
použitelného kotoučového filtru
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Niplové napáječky IMPEX

Odkapové misky se používají zejména pro
brojlery, nosnice, odchovy a rodičovské chovy.
Zde je přísun vody vyšší a odkapová miska je
potřebná pro zachycení přebytečné vody, kterou
zvířata rozllijí. U některých typů niplů pro brojlery
a kachny, kde je přísun vody nižší, proto nejsou
odkapové misky potřeba.

Niply I-Classic
Jsou navrženy speciálně pro
zvířata ve stáří cca 16 týdnů
a výše a pro zvířata, která již
jsou zvyklá z niplů pít. Tyto
niply jsou vyrobeny přesně tak,
aby byl přísun vody po aktivaci
zvířetem dostatečný, nikoliv přebytečný.
Niply mají 180° pohyblivý kolík a jsou vhodné
především pro nosnice a rodičovský chov.
Všechny niply jsou vyrobeny z vysoce kvalitní
nerezové oceli a některé mají vnější tělo z materiálu
Delrin (POM).

NAPÁJENÍ

Společnost IMPEX je nizozemským výrobcem kvalitních napájecích
systémů pro drůbež. Niplové napáječky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní
nerezové oceli a je možné je doplnit několika typy odkapových misek.

Niply I-Flex
Dobrý start je pro jednodenní
zvířata velice důležitý. Niply I-Flex
zaručují zvířatům snadný přístup
k vodě svým 360° pohyblivým
kolíkem. Přísun vody těmito niply
je pro zvířata přesně dostatečný
v každé fázi jejich života. Tyto
niply jsou vhodné především pro brojlery, odchov
a nosnice. Niply pro kachny mají nižží průtok vody
kvůli jejich tendenci si s niply hrát. Všechny niply
jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli
a některé mají vnější tělo z materiálu Delrin (POM).
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Kloboukové napáječky Plasson
Společnost Plasson je výrobcem nejspolehlivějších kloboukových
napáječek pro drůbež na světě, které představují standard ve svém
oboru. Napáječky Plasson jsou vyrobeny z robustního a vysoce odolného
plastu odolávajícího poškození při aktivním dlouhodobém používání.

Napáječka
pro krůty
Plasson Turkey
Je určena pro napájení dospělých krůt a je
opatřena velkým napájecím žlábkem a velice
odolnou pružinou navrženou speciálně pro velké
krůty. Klobouk je vyroben z robustního a vysoce
odolného plastu odolávajícího náporu krůt při
aktivním dlouhodobém používání. Jedinečným
prvkem napáječek Plasson je zátěžová lahev,
která funguje nezávisle na klobouku a eliminuje
opotřebení ventilového mechanismu.
Pro odchov krůt od prvního dne slouží napáječka
Plasson – typ MK II.

68

69

NAPÁJENÍ

N A PÁ J E C Í S Y S T É M Y P R O P R A S ATA

Napáječky AGE
Pro napájení prasat nabízíme napáječky AGE s jednoduchou a spolehlivou
koncepcí. Napájecí trubky o průměru 1/2“ jsou osazeny niplovými
napáječkami Monoflo a jsou dodávány v provedení jednoduchém,
dvojitém nebo průběžném pro řadu boxů. Tyto napáječky je možné použít
pro všechny věkové kategorie od selat až po prasata ve výkrmu.

Napáječky AGE jsou vyrobeny z kvalitní nerezové
oceli a mezi jejich přednosti patří vysoká životnost,
snadná údržba a nízké investiční náklady.

Použití v:
• Hrazení pro selata
• Hrazení ve výkrmu
• Boxy pro kance
• Porodní kotce
• Individuální kotce

Napáječky MONOFLO
Do napáječek AGE používáme niply německé společnosti Monoflo, která
je dlouholetým výrobcem kvalitních napájecích systému pro hospodářská
zvířata. Niplové napáječky pro prasata jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli
a jsou dodávány v několika typech a velikostech pro různé věkové kategorie.
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Medikátory
Nepostradatelnou součástí napájecích systémů pro hospodářská
zvířata jsou dávkovací čerpadla, neboli medikátory, kterými je možné
zajistit přesné dávkování léčiv, probiotik, enzymů, vitamínů, minerálů
a dalších látek do napájecí vody. Nabízíme špičková dávkovací čerpadla
francouzské společnosti Dosatron s dlouholetou tradicí.

Medikátor
DOSATRON
Medikátor Dosatron používá jako jediný zdroj
energie ke svému fungování tlak vody (není potřeba
el. energie) a montuje se na přívodní vodovodní
potrubí (přímo nebo na odbočku). Proudící voda
aktivuje Dosatron, který nasaje požadovaný
procentní podíl koncentrátu. Uvnitř Dosatronu je
koncentrát smíchán s vodou. Tlak vody tlačí roztok
po proudu. Dávka koncentrátu je přímo úměrná
objemu vody vstupujícímu do Dosatronu nezávisle
na změnách průtoku nebo tlaku vody, které
mohou v hlavním potrubí nastat. Při zastavení
průtoku vody přestane medikátor pracovat.

Píst motoru
Směs vody
+ % koncentrátu
Čistá voda
Dávkovací
plunger

NAPÁJENÍ

PŘESNÝ, JEDNODUCHÝ, SPOLEHLIVÝ

Nastavení
poměru (%)

Koncentrát

Dva nejpoužívanější modely v chovech hospodářských zvířat:
D25RE2

D25RE5

• Plynule nastavitelné dávkování 0,2–2 %
[1:500 –1:50]
• Průtok vody 10 l/h–2,5 m3/h
• Tlak vody 0,3–6 bar

• Plynule nastavitelné dávkování 1–5 %
[1:100–1:20]
• Průtok vody 10 l/h–2.5 m3/h
• Tlak vody 0,3–6 bar
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Ventilační systémy AGE
Vytvořit a dlouhodobě udržet vhodné mikroklima ve stájích pro chov
drůbeže a prasat je základní podmínkou úspěšného hospodaření,
zdravého a efektivního růstu zvířat. Výběr vhodného typu ventilace
vždy závisí na vstupních faktorech jako jsou např. kategorie, věk
a množství zvířat, provedení haly, velikost chovného prostoru či použitá
technologie. Nabízíme efektivní ventilační systémy „ušité na míru“ přímo
pro konkrétní chovy. Spočítáme a navrhneme bezchybně fungující
systém na základě individuálních vstupních faktorů. Pro naše ventilační
systémy používáme kvalitní komponenty vlastní výroby a také pečlivě
vybrané a osvědčené komponenty dodavatelů z celého světa.

Řídící jednotka
AGE-VENT 300
Řídící jednotka AGE-VENT 300 byla vyvinuta
firmou AGE speciálně pro účely řízení mikroklimatu
a udržování jeho optimálních hodnot ve stájích pro
drůbež a prasata. Ideální řešení jednotky umožňuje
velmi snadné ovládání. Obsluha pouze upravuje
vlastnosti mikroklimatu, jako je teplota, vlhkost
vzduchu, obsah CO2. Jednotka následně sama
řeší optimální cestu, jak požadovaných vlastností
mikroklimatu v konkrétních podmínkách stáje
dosáhnout. Přitom optimálně a v reálném čase
reaguje na změny faktorů ovlivňujících mikroklima.
Adaptivní vlastnosti jednotky zpětně analyzují
provedené změny a nepřetržitě se přizpůsobují
aktuální situaci. Jednotku je možné ovládat přes
dotykový displej, počítač, mobilní telefon nebo tablet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jednoduché ovládání
Měření jednotlivých úseků stáje
Měření pomocí až 16 teplotních čidel
Nastavení na konkrétní chov
Vzdálený přístup přes telefon, tablet
nebo počítač
Záložní manuální ovládání přes rozvaděč
Alarmový systém
Ovládání v českém jazyce
Jednotka získala ocenění Zlatá medaile
ANIMAL TECH 2019

• Zónové řízení klapek a topidel.
Možnost rozdělení haly až na 6 sekcí
• Separátní řízení dalších topidel, což lze
využít pro přitápění bioplynem
• Možnost plynulé i pulzní ventilace
• Tunelová ventilace. Jednotka sama
vyhodnotí a přepíná mezi ventilací
podtlakovou a tunelovou
• Adaptivní pulzní chlazení
• Řízení zvlhčování
• Kalkulace nákladů na topení

AL TE
IM

CH
E

M E DA

Jednotka řídí ventilaci, krmení, napájení, vážení
zvířat a osvětlení stáje.

VENTILACE
» Řízení ventilace je nastaveno předem pro celý
turnus. Obsluha tak fakticky nemusí do řízení
ventilace zasahovat, což eliminuje chyby
lidského faktoru. Má však možnost jemných
korekcí požadovaného klimatu ve stáji.
» Řídící jednotka sama vyhodnocuje a adaptivně
přizpůsobuje ventilaci v závislosti na hodnotách
klimatu (vnitřní a vnější teplota, CO2, vnitřní
a vnější vlhkost, rosný bod a další).

KRMENÍ
» Možnost vícero režimů krmení
(časové krmení, časové dávkování, manuální
dávkování, adaptivní míchání krmných směsí)
» Dvě nezávislá krmení
» Čtyři nezávislá sila
» Historie spotřeby krmení
» Spotřeba krmení v závislosti na tenzometrickém
vážení nebo pulzním měření
» Časové krmení s přesností na sekundy
» Manuální dávkování s hlídáním dostatečného
zůstatku v sile
» Automatické dávkování zadané denním
harmonogramem
» Přesné adaptivní míchání dvou krmných směsí
s možností korekcí v závislosti na váze zvířat
a růstové křivce

VÁŽENÍ ZVÍŘAT
» Dvě nezávislá vážení. Čtyři závěsné váhy
» Vyšší přesnost díky průběžné korekci
referenční váhy
» Možnost průběžného sledování odchylky
od růstové křivky a denního přírůstku
» Korekce míchání krmné směsi v závislosti
na váze zvířat a odchylce od křivky
VENTILACE

TÁ

IL

Z LA

2019

•
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NAPÁJENÍ
» Časová restrikce řízení vody
» Hlídání spotřeby vody

OSVĚTLENÍ
» Řízení plynulého i reléového osvětlení
» Zároveň lze řídit až dvě plunulá
a pět reléových světel
» Možnost korekce cílové teploty v závislosti
na osvětlení stáje
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AGE Monitor
kompletní přehled
o stavu farmy
AGE Monitor je moderní uživatelská nadstavba
řídicích jednotek AGE VENT. Jeho úlohou
je neustálý sběr a zaznamenávání hodnot
mikroklimatu v jednotlivých halách, jejich analýza
a uchování historie záznamů.
Systém umí rovněž vyhodnotit růstovou křivku
zvířat a ekonomiku celého turnusu. Farmáři tak
mohou porovnávat jednotlivé haly nebo turnusy.
Moderní webová architektura AGE Monitoru nabízí
široké možnosti místního i vzdáleného přístupu pro
neomezený počet uživatelů.

• Neustálý dohled nad vaší farmou
• Celkový přehled všech řídicích
jednotek a kamer
• Uchování historie záznamů
• Komfort při vyhodnocování průběhu
turnusu
• Zpětná analýza ekonomiky
celého provozu
• Možnost porovnávání jednotlivých hal
nebo turnusů

Servomotory

Čidla

Servomotory slouží pro ovládání ventilačních
klapek. Dodáváme různé typy včetně řízení.

Jsou důležitá pro zjišťování hodnot klimatu uvnitř
i vně haly. Nabízíme různé typy:

• teplotní, teplotní + vlhkostní –
vnitřní a vnější
• CO2, NH3
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Ventilační klapky

KLAPKA TUNELOVÁ –
VLASTNÍ VÝVOJ A VÝROBA AGE s.r.o.

Ventilační klapky zajišťují přísun čerstvého vzduchu
do haly. Nabízíme různé typy a velikosti. Ventilační
klapky je možné doplnit o kryty a světelné clony.

KLAPKA AUTOMATICKÁ
PODTLAKOVÁ – 14 PA, 16 PA

VENTILACE

KLAPKA FLASH 3300

KLAPKA STĚNOVÁ

KRYTY A SVĚTELNÉ CLONY
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Ventilátory
Ventilátory zabezpečují odvod vzduchu z haly.
Nabízíme široký sortiment ventilátorů značky Multifan
a EMI. Ventilátory jsou dostupné v různém provedení
s různými kapacitami. Podle potřeby je možné je dále
doplnit o žaluzie, kryty či světelné clony.

VELKOPRŮMĚROVÉ VENTILÁTORY

VENTILÁTORY
DO ZDI

VENTILACE

VENTILÁTORY
DO KOMÍNU

Ventilační komíny
Ventilační komíny zabezpečují odvod vzduchu
z haly. Nabízíme různé typy, délky i průměry podle
použitých ventilátorů. Komíny jsou tepelně izolované.
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Ohřívače s nepřímým spalováním
s odtahem zplodin mimo stáj
Pro vytápění v chovech drůbeže a prasat nabízíme celou řadu ohřívačů,
které je možné různě kombinovat. Mezi klíčová kritéria volby správného
systému vytápění pro stáje patří optimální distribuce teploty, omezení CO2,
úspory energie a kompatibilita s životním prostředím. Předností
nepřímých ohřívačů je to, že výstup tepla neobsahuje žádný CO2.

RGA 100 ACU
Nepřímý ohřívač RGA 100 je nyní vybaven novou
řídicí jednotkou ACU a je certifikován podle nového
nařízení o plynových spotřebičích. Ohřívač RGA
nyní poskytují nejen více funkcí a vyšší spolehlivost,
ale je také přívětivější, pokud jde o instalaci
a obsluhu. Také jeho údržba a čištění je snazší.
Řídicí jednotka ACU nabízí možnost modulace pro
RGA100, která se promítá do zvýšené efektivity
a rozšířených možností regulace teploty.
Veškeré ovládání řídicí jednotky ACU je mnohem
snazší a rychlejší. Vše je intuitivnější než kdykoliv
předtím. Uživatelské rozhraní má vylepšeny
funkce: indikace stavu, signál plamene, sledování
chyb a mnoho dalších. Díky vodotěsné skříni je
řídicí jednotka společně s plynovým ventilem
ještě lépe chráněna před vodou a prachem.
Přívod plynu je nyní umístěn dole pro snadnější
připojení potrubí.
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• Ohřívač s odtahem zplodin
• Proudění vzduchu 8 000 m3/h
• Nová kontroloní jednotka ACU zvyšuje
efektivitu a usnadňuje ovládání
• Konstrukce z nerezové oceli
• Dlouhá životnost

SÉRIE
Výkon
Výtlak vzduchu

RGA 100
100 kW
8 000 m³/h

Spotřeba plynu – zemní plyn H

8,0 m³/h

Spotřeba plynu – propan

6,9 m³/h

Tlak plynu – zemní plyn H

20–25 mbar

Tlak plynu – propan
Plynová přípojka
Elektrické připojení
Ochrana na přívodu vzduchu
Kontrola (pojistka) plamene
Účinný dosah tepla

50 mbar
3/4"
230 V 900 W
Tlakový spínač
Ionizační
40 m

V Y TÁ P Ě N Í H A L P R O D R Ů B E Ž A P R A S ATA

Ohřívače s přímým otevřeným
spalováním
Mezi klíčová kritéria volby správného systému vytápění pro stáje patří
optimální distribuce teploty, omezení CO2, úspory energie a kompatibilita
s životním prostředím. Přímé ohřívače vzduchu mají jako přednost velmi
vysokou účinnost a krátkou dobu zahřívání.

Ermaf GP ACU

SÉRIE
Výkon
Výtlak vzduchu
Spotřeba plynu – zemní plyn H

GP 14

Ohřívače GP nyní poskytují nejen více funkcí
a vyšší spolehlivost, ale jsou také přívětivější,
pokud jde o instalaci a obsluhu. Také jejich údržba
a čištění je snazší.
Veškeré ovládání řídicí jednotky ACU je mnohem
snazší a rychlejší. Vše je intuitivnější než kdykoliv
předtím. Uživatelské rozhraní má vylepšeny
funkce: indikace stavu, signál plamene, sledování
chyb a mnoho dalších. Díky vodotěsné skříni
je řídicí jednotka společně s plynovým ventilem
ještě lépe chráněna před vodou a prachem.
Přívod plynu je nyní umístěn dole pro snadnější
připojení potrubí.

GP 40

GP70

GP95

GP120

14 kW

40 kW

70 kW

95 kW

120 kW

1 200 m³/h

3 900 m³/h

4 500 m³/h

6 500 m³/h

8 000 m³/h

1,5 m³/h

3,6 m³/h

6,1 m³/h

7,8 m³/h

9,9 m³/h

Spotřeba plynu – propan

1 kg/h

3,1 kg/h

5,0 kg/h

6,8 kg/h

8,6 kg/h

Tlak plynu – zemní plyn H

20–25 mbar

20–25 mbar

20–25 mbar

20–25 mbar

20–25 mbar

Tlak plynu – propan

37–50 mbar

37–50 mbar

37–50 mbar

37–50 mbar

37–50 mbar

Plynová přípojka

1/2 "

1/2 "

3/4 "

3/4 "

3/4 "

Elektrické připojení

230 V 80 W

230 V 80 W

230 V 450 W

230 V 650 W

230 V 735 W

Ochrana na přívodu vzduchu

Mikrospínač

Mikrospínač

Mikrospínač

Mikrospínač

Mikrospínač

Ionizační

Ionizační

Ionizační

Ionizační

Ionizační

10 m

40 m

50 m

40 m

40 m

Kontrola (pojistka) plamene
Účinný dosah tepla
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Díky spolehlivosti a vysoké kvalitě svých
komponent pracují tyto přímé ohřívače vzduchu
déle než 40 let s minimálními nároky na údržbu.
Vysoce odolné tělo zařízení z ušlechtilé oceli, různé
varianty ventilátorů k použití v oblasti zemědělství
a zahradnictví, řízení zapalování, ochrana proti
přehřátí, různé provozní režimy a snadná údržba
jsou jedněmi z mnoha funkcí, díky nimž je toto
zařízení nejlepším zařízením svého druhu na trhu.
Přímé ohřívače řady GP jsou nyní vybaveny
novou řídicí jednotkou ACU a jsou certifikovány
podle nového nařízení o plynových spotřebičích.

• Výstupní teplo obsahuje
horký vzduch a CO2
• 100% účinnost, krátká doba zahřívání
• Nízké náklady na instalaci
• Vysoce spolehlivý a osvědčený systém
• Snadné uvádění do provozu
• Snadná údržba
• Odolnost proti čištění proudem
tlakové vody

V Y TÁ P Ě N Í H A L P R O D R Ů B E Ž A P R A S ATA

Ermaf ERA 33

Ermaf P

ERA 33 je horkovzdušný ohřívač, který je
k dispozici pro použití se zemním plynem nebo
propanem. Pozdější přestavba ze zemního
plynu na propan nebo naopak není problém.
Komín není potřebný. 100 % tepla, které ohřívač
vyrobí, přejde přímo do vašeho prostoru – bez
jakýchkoliv tepelných ztrát. Jinou pozitivní
vlastností je, že systém „otevřeného spalování“
zvyšuje relativní vlhkost v prostoru. K ovládání
topidla ERA 33 slouží termostat nebo počítač;
také je vybaveno kontrolou zapalovacího hořáku.
Pokud se z jakéhokoliv důvodu spotřebič nezapálí
nebo pokud plamen zhasne, dojde okamžitě
k odpojení přívodu plynu. Elektromagnetický
ventil v kompaktní jednotce zajišťuje vysokou
úroveň bezpečnosti. Žádný nespálený plyn
nemůže unikat.

Horkovzdušné ohřívače Ermaf P jsou k dispozici
ve variantách na kapalná paliva, jako je nafta
nebo petrolej, které jsou vhodné pro aplikace
v zemědělství i v zahradnictví. Ohřívače jsou
k dispozici o výkonu 40 kW, 60 kW, 80 kW, 100 kW
a 120 kW. Jsou vybaveny řídící jednotkou BCU
a mohou pokrýt mnohé požadavky, jako je
připojení termostatu, nastavitelné zpoždění startu,
možnosti dalšího elektrického připojení (ventilátory,
externí alarm atd.) a podobně.

• Řada P zajišťuje 100% účinnost spalování
• Řada P může být také vybavena nádrží
na palivo, která poskytuje zákazníkovi
mobilitu
• Mohou se používat v zahradnických
i zemědělských provozech s různými
typy paliv
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Teplovodní ohřívače vzduchu Lersen
Teplovodní ohřívače ZETA TOP výrobce Lersen používají nejmodernější
axiální ventilátory s plastovým difuzorem, které zajišťují při stejném
příkonu o 10–20 % vyšší průtok vzduchu.

Nové modely ZETA nabízejí novou geometrii
výměníků. Lamely mají nyní rozteč 4,23 mm, což
zajišťuje lepší průtok vzduchu a nehrozí zanášení
prachem. Výměníky jsou standardně vyrobeny
z mědi a hliníku, aby odolaly i agresivnímu prostředí,
lze je na objednávku opatřit speciální povrchovou
úpravou a plášť jednotky z nerezové oceli.

Pro jednotky ZETA je dodáváno velké množství
žaluzií a anemostatů. Lze je také připojit
na sestavy směšovacích komor, které mohou
zajišťovat letní ventilaci.
K dispozici je i dálkové ovládání, které umožňuje
plynule měnit otáčky ventilátoru. Lze jej také
přepnout na plný výkon či ventilátor zcela vypnout.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoce účinné ventilátory
Široký sortiment příslušenství
Jednofázové provedení ventilátorů
Dálkové ovládání s regulací průtoku
vzduchu
Dvou- a třířadé výměníky
Horizontální a vertikální instalace
Standardní žaluzie z nerezové oceli
Sekundární žaluzie Windmax pro větší
dosah proudu vzduchu
Možno použít i na chlazení

VYTÁPĚNÍ

ZETA TOP 50
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Infrazářiče Gasolec
Dobře známé infrazářiče Gasolec se používají pro chovy drůbeže
a prasat. Jsou vyrobeny z nerezové oceli a vyzařují teplo přímo na zvířata,
přesně tam, kde je nejvíce potřebné.

Infrazářiče M2/5/8
Infrazářiče Gasolec série M byly uvedeny na trh
v roce 1985 jako alternativa k ohřívačům typu S.
Poskytují však lepší možnosti nastavení výkonu,
což vede k mnohem nižší spotřebě plynu při
minimálním výkonu. Vyznačují se menší citlivostí
na poškození při manipulaci a jsou vybaveny
zapalovačem pro snadnější manipulaci.

• Zapalovač pro snadnější manipulaci
• Odolnost při vysokotlakém čištění
• Široký rozsah nastavení topného
výkonu při použití propanu v rozsahu
od 12 % do 100 %
• Konstrukce z nerezové oceli
• Nízká hmotnost
• Nenáročnost z hlediska údržby
• Nastavování výkonu regulováním
tlaku plynu
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TYP

HMOTNOST

MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA PLYNU

VÝKON

M2

1,05 kg

72 gr/h

0,090 m³/h

0,108 m³/h

1 kW

M5

1,55 kg

216 gr/h

0,270 m³/h

0,324 m³/h

3 kW

M8

1,57 kg

360 gr/h

0,450 m³/h

0,540 m³/h

5 kW
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Topné podlážky
Pro zlepšení tepelné pohody selat je možné vybavit porodny či dochov
selat topnými podlážkami. Nabízíme podlážky elektrické a teplovodní,
v různých velikostech a provedeních dle potřeby zákazníka.

ELEKTRICKÉ

TEPLOVODNÍ

• Povrchová teplota v rozmezí 25–40 °C.
• Nízký příkon výrazně šetří náklady za
el. energii, např. ve srovnání s infralampou.
• Vysoké krytí IP 67
• Dlouhodobá životnost
• Snadná údržba = očistění vnějšího
povrchu vodou.

• Díky velmi členitému vedení vody
v celé podlážce je zajištěn kontinuální
a rovnoměrný přívod tepla
• Regulace pomocí systému DoJet
pro zajištění stálé cirkulaci vody
• Různé velikosti
• Snadná údržba
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Teplovodní vytápění
Systém plochých anodizovaných hliníkových profilů okolo trubky Ø 22
nebo 28 mm. Varianta TWIN nebo DELTA. Nečastější využití nachází
v odchovnách selat. Předností je rychlá reakce=rychlé vytápění, vysoký
ohřev, nízká hmotnost, nerezavění. Dodáváno v různých délkách
až do 6 m. Snadná údržba. Několik možností uchycení.

DELTA trubky

VYTÁPĚNÍ

TWIN trubky
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Systémy chlazení ve stájích
Za pomoci našich chladicích systémů budete moci účinně snižovat
teplotu v objektech tak, abyste zvířatům celoročně vytvářeli příznivé
klima. Chlazení ve stájích řešíme prostředníctvím vysokotlakého chlazení,
nízkotlakého chlazení, nebo chladících kolon. Všechna řešení jsou
vhodná pro drůbeží haly, vepříny i jiné objekty.

Vysokotlaké
chlazení
Chladicí zařízení LUBING Top-Climate-System
je určeno pro účinné zvlhčování, chlazení
a odprašňování v prostorách stájí. Funguje
na principu chlazení odpařováním a výraznou
měrou zlepšuje chovné prostředí.
Systém využívá vysokotlakých trysek, které
vstřikují vodu do stájového vzduchu pod tlakem
70 barů a činí z ní mlhu. Mlhovina se okamžitě
odpaří a způsobí ochlazení vzduchu odsáváním
tepla. Tento chladicí efekt šetří energii, protože
intenzita větrání může být omezena.
Během horkých období a po příchodu mladých
zvířat do stáje se Top-Climate-System používá
ke zvýšení vlhkosti na optimální hodnotu.
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Tento způsob chlazení přitom funguje úspěšně
s jakýmkoliv systémem větrání. Dokonce
i v otevřených stavbách s pouze nízkým nuceným
větráním je dosaženo výrazného zlepšení klimatu.
Top-Climate-System podstatnou měrou přispívá
ke zdravotnímu stavu zvířat a jejich výkonnosti.
Je ideálním řešením zejména pro chovy nosnic
nebo brojlerů.
Top-Climate-System byl nově rozšířen o vysoce
odolná HR čerpadla z nerezové oceli, jež umožňují
použití jakýchkoliv dezinfekčních prostředků.
Vario verze s frekvenčním měničem pak snižuje
spotřebu energie na požadované minimum.
Firma Lubing začala používat také novou verzi
řídicí jednotky LUBING Touch Control, která
umožňuje ovládání prostřednictvím dotykové
obrazovky. Provoz chladicího zařízení je tak ještě
přehlednější a efektivnější.

C H L A Z E N Í S TÁ J Í P R O D R Ů B E Ž A P R A S ATA

Nízkotlaké
chlazení

Chladící kolony
Alternativou pro chlazení stájí je chladicí kolona.
Jedná se o plastový modulární systém, jehož
předností je snadná montáž, údržba či výměna.
Díky kvalitnímu plastovému rámu má chladič
vynikající životnost, odolnost proti UV záření
a vyznačuje se i nehořlavostí.

JefFog nabízí velmi jemný sprej (80 mikronů)
mezi 50–70 psi. Tryska má zabudovaný zpětný
ventil a filtr.

• Modulární systém umožňuje libovolnou
délku chladiče
• 15cm tloušťka chladiče zaručuje
vyšší účinnost
• Snadná instalace, údržba a obsluha
• Obsahuje vnitřní nádrž, není tedy
potřeba instalovat externí nádrž a potrubí
• Vysoká odolnost materiálu

CHLAZENÍ

Nízkotlaký systém chlazení zajišťuje ochlazování
stáje prostřednictvím vodní mlhy. Trysky JetFog
vytvářejí velmi jemnou mlhu s výkonem 5,8 litru
za hodinu, a to při minimálním provozním tlaku
50 psi.
Trysky JetFog s průměrnou velikostí částic
80 mikronů jsou ideální pro snížení teploty nebo
zvýšení vlhkosti v prostoru. Jsou k dispozici buď
s ozubeným, nebo závitovým připojením pro různé
možnosti instalace a s jedním nebo více vývody.
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Čistička vzduchu INNO+
Společnost INNO+ je předním výrobcem čističek vzduchu a klimatizační
techniky pro použití v chovech hospodářských zvířat, zejména drůbeže,
prasat, a pro průmyslová odvětví. Její portfolio zahrnuje širokou škálu
chemických, biologických a uhlíkových čističek.

INNO+ vyrábí čističky vzduchu pro intenzivní
chov hospodářských zvířat (drůbeže a prasat)
a pro průmysl. INNO+ má mnoho znalostí
v oblasti legislativy a regulace amoniaku,
prachu a zápachu a je připraveno na tuto
složitou oblast do budoucna. Společnost
INNO+ projektuje na míru řešení snižující
emise čpavku, zápachu a jemných částic pro

Čističky vzduchu jsou velkoplošné, což zajišťuje
nízké tlakové ztráty (nízký odpor). Toto řešení výrazně
snižuje spotřebu energie ventilátorů. Systém je přitom
snadno přístupný k provádění údržby a ovládání.
Stručně řečeno, čističky INNO+ se vyznačují
pohodlným používáním, bezpečností a spolehlivostí.
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jakékoliv potřeby z klimatizací prostředí a čištění
vzduchu. Biologické čističky vzduchu INNO+
jsou nenáročné z hlediska údržby, spolehlivé
a univerzálně použitelné. Vzduch je čištěn pomocí
vodní clony zachycující prach a biologického
materiálu, který odbourává zápach a mění
amoniak na soli. Provoz čističky je přitom
průběžně monitorován a zaznamenáván.

Snížení emisí v chovech prasat:
• Amoniak 85 %
• Zápach 85 %
• Prach 80 %

ČIŠTĚNÍ

Proč zvolit
čističku vzduchu INNO+
• Významně snižuje obsah
amoniaku, zápachu a prachu
• Vzduchové čističky mají velkou plochu,
která poskytuje nízký tlak (nízký odpor)
• Spotřeba energie ventilátorů je proto
výrazně nižší
• Díky jedinečné čerpadlové technice
jsme schopni pracovat s nízkou
spotřebou i pro čerpadla
• Snadná údržba a řízení
• Možnost vzdáleného dohledu

Pachový filtr AGE

ČIŠTĚNÍ

Jako alternativní čištění vzduchu nabízíme
Pachový filtr AGE. Filtr se používá pro snížení
zápachu ve stájích pro chov prasat. Jako náplň
slouží kořenová štěpka.
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Manipulace s násadovými vejci
Díky více než 30letým zkušenostem je Prinzen vedoucí firmou
na trhu v oblasti sazečů násadových vajec. Každý den stroje Prinzen
na celém světě manipulují a sázejí více než 30 milionů vajec. Naše
nepřekonatelná hodnota sázení špičkou dolů 99,7 % maximalizuje
vylíhnutelnost vašich vajec.

Ovoset Pro

Ovoset

Ovoset Pro je dokonalé řešení pro přesné a šetrné
kladení násadových vajec přímo na líhňové proložky.
Manipulace s proložkami a jejich umístění do polohy
pro převoz a nastavení vajec probíhá automaticky
pomocí unikátní podtlakové přepravní hlavy. Ovoset
Pro má kapacitu 30 000 vajec za hodinu, v závislosti
na typu proložky. Násadová vejce jsou umístěna
špičkou dolů a šetrně uložena na proložky pomocí
systému Prinzen k převozu vajec.
Konstrukce z nerezové oceli a odolné materiály
umožňují snadné čištění a údržbu baličky. Díky
kompaktnímu a flexibilnímu provedení lze baličku
na farmě použít v celé řadě situací a při různých
uspořádáních místností pro manipulaci s vejci.

Ovoset je dokonalé řešení pro přesné kladení
násadových vajec přímo na proložky. Díky
němu můžete výrazně omezit ruční práci
a zároveň zachovat kvalitu vajec. Násadová
vejce jsou umístěna špičkou dolů a šetrně
uložena na proložky pomocí systému k převozu
vajec Prinzen. Ovoset je schopen manipulovat
prakticky se všemi typy proložek. Jedná se
o poloautomatický překládací stroj, s ručním
kladením proložek. Jeho kompaktní konstrukce
se hodí do každé místnosti s vejci.
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Stroje k sázení
vajec PSPC
Stroje PSPC mají výkon do 22 000 vajec za hodinu
v závislosti na typu proložek. Díky tomu můžete
zkrátit pracovní dobu, přičemž kvalita vajec
zůstane zachována. Kompaktní stroj nabízí dobrý
přehled a umožňuje vám sledovat vejce v průběhu
celého procesu. Ovládání strojů je snadné.
Konstrukce z nerezové oceli a přístupnost pro
servis urychlují a usnadňují čištění.

Ovograder
Ovograder je vysoce přesný a uživatelsky
přívětivý systém k vážení a třídění vajec. Tříděním
vajec podle hmotnosti se zvýší jejich uniformita,
a tím také hodnota každého vejce pro další fázi
procesu. Třídič se zabuduje mezi sběrný pás
vajec a baličku. Ovograder lze kromě toho dále
rozšířit a kombinovat s řadou baliček pro centrální
třídění vajec a proces balení. Vejce dané sady
a předepsané třídy hmotnosti se automaticky
přesunou do stroje na balení vajec. Zamítnutá
vejce jsou odsunuta na polici pro ruční manipulaci.
Třídič poskytuje statistické informace k analýze
a přesné správě všech vajec.

Ovoprint

MANIPULACE

Existují dva typy přímého kladení vajec
na proložky, PSPC 5 a PSPC 7. PSPC 5 klade
vejce na proložky s obdélníkovou maticí. PSPC 7
vám nabízí ještě vyšší flexibilitu při manipulaci
s proložkami s obdélníkovou i odsazenou
(šestihrannou) maticí, díky čemuž je svého
druhu unikátem. Oba stroje jsou rovněž schopny
pracovat s lepenkovými a plastovými proložkami
s 30 místy pro vejce. Pro překládání vajec pouze
na plata s 30 místy nabízí ideální řešení PSPC 30.

Ovoprint je systém pro kódování vajec, který
používá osvědčenou injektovou technologii
s vysokou kvalitou a nízkými náklady. Tisková
hlava se přizpůsobí výšce každého jednotlivého
vejce, což má za následek konstantní kvalitu
kódování, den po dni. Z jediné inkoustové
patrony lze označit více než 200 000 vajec,
v řadě s maximálně 16 znaky, a udržet provozní
náklady na minimu.
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Egg flex stamper

Nakladač do vozíku

Egg flex stamper je druhý typ kodéru, jež používá
ohebné pryžové hlavice, kterými lehce otiskne
kód na vejce. Tato osvědčená metoda je zárukou
konstantně vysoké kvality. Razítko pryžové
tiskové hlavy má velikost Ø 17 mm, což odpovídá
maximálně 3 řádkům se 17 znaky, a může
potisknout více než 250 000 vajec.

Trolley Loader završuje automatický proces
balení vajec. Nahrazuje namáhavé a opakované
ruční kladení proložek na vozíky. Díky tomu
můžete zvýšit produktivitu a ušetřit čas, přičemž
je zaručena pečlivá manipulace s proložkami.
Kapacita zařízení Trolley Loader umožňuje
snadnou manipulaci s přísunem vajec ze strojů
Prinzen. Kompaktní konstrukce vyžaduje minimální
podlahovou plochu.

GI-OVO
Systém GI-OVO, zahrnující proložky, palety
a rozdělovače, přivádí manipulaci s vejci na novou
úroveň. Nově navržená řada plat a palet zaručuje
rychlou, bezpečnou a účinnou manipulaci
a přepravu vajec z farmy do třídicí/balicí stanice
nebo zpracovatelského podniku.
GI-OVO používá 30buňkové proložky v kombinaci
s rozdělovači a paletami navrženými na míru. Balicí
materiály umožňují důkladné očištění a dezinfekci
po každém použití. Ve srovnání s tradičními
balicími materiály z papíru nebo plastů nízké
kvality je tím výrazně sníženo riziko kontaminace.
Vylepšené provedení a pevnost systému navíc
vede k menšímu počtu vlasových trhlinek.
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Manipulace s konzumními vejci
Šetrná manipulace s vejci je jádrem podnikání společnosti Prinzen více
než 30 let. Pro trh s konzumními vejci byla navržena speciální řada strojů
s ohledem na klíčové pojmy jednoduchost, kompaktnost a bezpečnost.
Tyto stroje kombinují šetrnou manipulaci s rychlostí, a shromažďování
konzumních vajec je díky nim na farmě jakékoli velikosti rychlé a snadné.

Farmářská
balička Ovopack

Farmářská
balička PSPC 30

PSPC 30 slouží ke k překládání konzumních
vajec na proložky s 30 buňkami. Klíčovými
charakteristikami této baličky jsou šetrná
manipulace s vejci, snadné použití a korekce polohy
špičkou dolů. Nízká spotřeba energie a provozní
náklady zaručují rychlou návratnost investice.
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Baličky Prinzen jsou kompaktní a hodí se do jakékoli
místnosti pro shromažďování vajec. Lze je rozšířit
o charakteristiky, jako jsou přívodní pásy, kodéry
vajec, stohovače plat a nakladač palet. Ovopack
nabízí poloautomatické balení. Ruční práce je proto
omezena, přičemž je zajištěna kvalita vajec. Stroj
klade vejce špičkami dolů. Poté uloží podtlaková
přepravní jednotka vejce na papírové nebo plastové
proložky s 30 buňkami.

ZAŘÍZENÍ PRINZEN PRO MANIPULACI S VEJCI

Farmářská balička Automatická balička
Prinzen 70
Speedpack 110
Balička Prinzen 70 je speciálně navržena pro
pečlivé balení vajec na proložky s 30 buňkami
a vyznačuje se konfigurací s 6 řadami pohárků.
Balička nabízí účinnou provozní kapacitu 25 200
vajec za hodinu. Vejce jsou otáčena špičkou dolů
a s nejvyšší pečlivostí upravena.

•
•
•
•

Automatická balička vajec Speedpack 110 rychle,
avšak šetrně ukládá vejce na proložky s 30
buňkami. Jak vyplývá z jejího názvu, je tato balička
konzumních vajec pojmenována podle své rychlosti:
40 000 vajec za hodinu. Díky kompaktní konstrukci
stroje obzvláště oceníte kompletní přehled o celém
procesu balení vajec. Díky tomu budete moci
věnovat více času kontrole kvality vajec.

Omezení ruční práce
Šetrná manipulace s vejci
Snadné ovládání
Pro všechny typy plat s 30 buňkami

Chytrá investice – Speedpack 110 vám nabízí
nejvyšší kapacitu na čtvereční metr dostupné
podlahové plochy na trhu. Stroje Prinzen jsou
vyrobeny z materiálů vysoké kvality, které zaručují
jejich dlouhou životnost. Speedpack 110 je navíc
zajímavou investicí s ohledem na nízké náklady
na provoz a údržbu.
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Easystack
Easystack je poloautomatický stohovač s kapacitou
18 000 vajec za hodinu, který maximalizuje kapacitu
baličky PSPC. Tento stohovač je umístěn na konci
výstupního dopravníku a maximálně využívá často
omezeného prostoru.

• Kompaktní provedení a modularita
jednotlivých jednotek
• Nejlepší poměr výkonu k požadované
podlahové ploše na trhu
• Zajištění maximální provozní kapacity

PS4 Traystacker

MANIPULACE

Plně automatický stohovač palet PS4 Traystacker
je nástroj šetřící práci, který se umisťuje na výstupní
stranu baličky Prinzen. Má kapacitu 40 000 vajec
za hodinu a stohuje až 6 plat. Díky jedinečné
možnosti výstupu v úhlu 90° umožňuje konfigurace
s úsporou místa.
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Nakladač palet
Prinzen

Stroj má kapacitu až 80 000 vajec za hodinu
a je schopen naložit na palety až 6 vrstev, a to
s použitím plastových i kartonových proložek. Díky
kompaktním a malým rozměrům je možné ho umístit
téměř do každé místnosti na zpracování vajec.

Stohy jsou převezeny pásovým dopravníkem
na unikátní nakladač palet Prinzen Pallet Loader.
Nakladač palet pracuje s mimořádnou přesností
a rychle stohuje vejce na palety. Po dokončení
vrstvy na paletě nakladač automaticky uchopí ze
svazku ochranný rozdělovač a přesně jej umístí
na horní stranu spodní vrstvy. Dokončené palety
lze automaticky přesunout pomocí dopravníku
na palety nebo jednoduše odebrat paletovým
vozíkem a nahradit prázdnou paletou.

Nakladač palet
M’eggbot
Pro splnění požadavku na další mechanizaci
automatické manipulace s vejci představuje
nakladač palet M’eggbot Pallet Loader poslední
přírůstek výrobkové řady Prinzen. Kapacita
a funkčnost automatického paletizátoru dokonale
odpovídá balicí kapacitě Prinzen PSPC 30 a Prinzen
Smartpack se stohovačem PS4. Nakladač palet
funguje nezávisle a lze jej připojit k několika typům
farmářských baliček. Univerzální rámová konstrukce
odpovídá různým uspořádáním a zabírá minimální
podlahovou plochu. Nakladač M’eggbot Pallet
Loader manipuluje s plastovými proložkami Ovologic
nebo ECS-Twinpack, rozdělovači a paletami.
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Výkon 30 000 vajec za hodinu
Kompaktní provedení
Nakládka 4 stohů vajec na jeden zdvih
Dva modely, 5 nebo 6 vrstev na paletu
Rozhraní s dotykovou obrazovkou
Montáž za jeden den mezi sběrem vajec
Automatická nakládka rozdělovačů
Uskladnění až 16 rozdělovačů
Ruční umístění prázdné palety
Ruční odběr plné palety
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Prosvěcovací technologie
a přeprava oplodněných vajec
Nabízíme širokou škálu produktů od nizozemské společnosti Innovatec,
jež na trh uvádí moderní technologie pro manipulaci s oplodněnými
vejci. Innovatec přivádí do líhní automatizaci, efektivitu, vysoké výkony
a výrazně omezuje podíl ruční práce.

Automatická
prosvěcovací
a přepravní
jednotka ACT
Tato jednotka zaznamenává veškeré důležité
údaje o prosvěcování vajec na šesti různých
úrovních. Jednotka rovněž vyřazuje/odebírá
veškerá neoplodněná vejce a dále přepravuje jen
vejce oplodněná. Díky kombinaci velmi vyrovnané
kvality prosvěcování, šetrné manipulace s vajíčky
a průběhu výrobního procesu téměř bez odstávek
se automatická prosvěcovací a přepravní jednotka
Innovatec vyznačuje mimořádnou spolehlivostí
a účinností. Její výkon činí až 90 000 vajec/hod.

By-pass
By-pass odstraňuje z automatické linky vyřazené
proložky a koše a přesměrovává je mimo linku.

• Odstraňování nevyprázdněných
proložek a košů před vstupem
do odmáčecí linky nebo mycí jednotky
• Odstraňování prázdných košů, které
jsou vysunuty z doplňovací jednotky
• Oddělování nebo přesměrování barevně
označených krabic (barevné rozlišení –
jednodenní kohoutci a slepičky)

MANIPULACE

Dalšími přednostmi zařízení jsou zvýšení kvality
jednodenních kuřat, snížení úmrtnosti v prvním
týdnu, zvýšení kapacity líhní nebo úspora stavebních
nákladů, optimální využití přepravní jednotky,
separátor, mycí zařízení atd., což přináší významné
úspory z hlediska nákladů na práci, energii a vodu.
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Automatická
prosvěcovací
a přepravní
jednotka ACTL
Jednotka ACTL zaznamenává všechny důležité
údaje o prosvěcování vajec a vyřazuje veškerá
neoplodněná vejce (nebo je označí barvou) a dále
přepravuje jen vejce oplodněná. Zařízení dosahuje
mimořádné produktivity až 50 000 vajec/hod. díky
svým kompaktním rozměrům a vysoké spolehlivosti.

Duální technologie Jednotka k přepravě
CLEANchick™
vajec ETM-SH
Tato technologie je založena na bezkontaktní
detekci živých embryí s bezkonkurenční přesností.
Pracuje v kombinaci s tradiční prosvěcovací
jednotkou umožňující odstranění neoplodněných
vajec. Celkově se vyznačuje kvalitou ve třech
kategoriích: živá embrya, neoplodněná vejce
a zkažená vejce plus uhynulé velké kusy
ve skořápce. Technologie může být používána
pro vejce od 16. dne.

Jednotka k přepravě vajec ETM-SH od společnosti
Innovatec přepravuje líhňová vejce z proložek
na líhňové proložky. Tato jednotka zajišťuje
maximálně šetrnou manipulaci s vejci snižující
počet rozbitých vajec na minimum.

Bezkontaktní provoz zajišťuje produkci s téměř
100% eliminací kontaminace. Jednotka
k detekci embryí je vybavena vstupními dvířky,
což umožňuje snadný přístup do oblasti
prosvěcování za účelem čištění. Jednotka
v typickém provedení je přenosná.

• Jednotka může být používána
oboustranně
• Jednotka k přepravě vajec je standardně
vybavena válečky poháněnými stlačeným
vzduchem generovaným samotnou líhní
• Kompresor je integrovaný v jednotce
vajec. Díky tomu může stroj v líhni
generovat vlastní stlačený vzduch
podle svých potřeb
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Systém
k odstraňování
prasklých
zkažených vajec
Systém k odstraňování prasklých zkažených vajec
účinně odstraňuje zkažená vejce a vejce s velkými
mrtvými embryi ihned po prosvícení. Zkažená
vejce s obsahem plynu díky tomu nemusí být dále
transportována a procházet líhní.
Systém k odstraňování prasklých zkažených vajec
je určen k několika různým účelům: k zajištění
optimální čistoty vzduchu v prosvěcovacím
a přenosovém prostoru, k zajištění maximální
biologické bezpečnosti v líhních nebo jednotkách
HatchCare a dále k zachycení relativně starých
kusů na separátoru a ke snížení pracnosti
při třídění kuřat.
Systém zůstává během výroby čistý zvenčí
a může být stále čištěn vysokotlakým čištěním.
V kabinové skříni stojící kolem zařízení je
neustále udržován mírný podtlak, což zajišťuje
prostředí bez plynu.

Řezání
a vkládání papíru
Plně automatická jednotka k řezání a vkládání
papíru Innovatec byla speciálně vyvinuta k použití
v moderních líhních. Jednotka odvíjí role papíru
a odřezává kusy s požadovanou délkou. Odříznutý
kus papíru je poté vložen do prázdného líhňového
koše nebo do boxu na kuřata. Náhradní role papíru
je umístěna na pomocném stojanu k zajištění
snadné výměny po spotřebování předchozí role.
Papír vložený do košů nebo krabic absorbuje výkaly.
Díky tomu jsou proložky nebo boxy čistší, což snižuje
potřebu mytí. Toto řešení dále minimalizuje riziko
syndromu rozjetí nohou kuřat díky tomu, že papír má
odpovídající přilnavost zvyšující stabilitu jednodenních
kuřat stojících na papírové podložce.

MANIPULACE

• Kapacita až 90 000 vajec/hodinu
v závislosti na typu proložek
• Efektivní konstrukce minimalizuje
spotřebu energie
• Vakuová pumpa je instalována mimo
prosvěcovací a přepravní prostor, což
snižuje hladinu hluku na minimum
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Zdvihací vozík
Zdvihací vozík Innovatec je určen k přemístění
stohů proložek, líhňových košů nebo krabic
z vozíku na řetězový dopravník nebo válečkový
stůl a obráceně. Vozík může být plně přizpůsoben
požadovanému řešení. Jeho jednoduchá
a ergonomická konstrukce zajišťuje maximální
spolehlivost přenosu.

Vozíkový karuselový
manipulátor
Vozíkový karuselový manipulátor je určen
k manipulaci s regálovými vozíky ke vkládání
proložek, které jsou nakládány a vykládány ze
dvou stran. Plynulé otáčení karuselu (kolotoče)
zajišťuje dobré podmínky pro embrya.
Karusel je vždy používán v kombinaci
s nakladačem, vykladačem nebo kombinovaným
nakladačem/vykladačem. Pokud je jedna strana
vozíku naložena/vyložena, karusel otočí vozík
o 180° a pokračuje v procesu.
Po dokončení procesu je vozík uvolněn. Vozík
může být ručně vyjmut z karuselu nebo může
být vysunut pro automatické opětovné naložení
pomocí pojezdového mechanismu.
Kapacita závisí na použitém nakladači, vykladači
nebo kombinovaném vykladači/nakladači, obecně
je však výkon zařízení až 92 000 vajec/hod.

Vykladač-nakladač
Vykladač-nakladač může být používán pro téměř
všechny dostupné druhy proložek.
Jedná se o vysoce výkonnou jednotku s maximální
kapacitou/výkonem až 160 000 vajec za hodinu.
Proložky se nakládají nebo vykládají na nebo
z regálových vozíků nebo farmářských vozíků.
Pokud je vykládání nebo nakládání u většiny
typů proložek prováděno na jedné straně vozíku,
nedochází ke smíšení jejich šarží. Rozvrh nakládky/
vykládky z vozíku může být ručně naprogramován
na barevném dotykovém displeji.
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Manipulace s kuřaty
Nabízíme širokou škálu produktů od nizozemské společnosti Innovatec,
jež na trh uvádí moderní technologie pro manipulaci s vylíhnutými
kuřaty. Innovatec přivádí do líhní automatizaci, efektivitu, vysoké výkony
a omezuje podíl ruční práce.

Jednotka
k počítání kuřat
Jednotka k počítání kuřat Innovatec typ CCB je
světovým unikátem, pokud jde o šetrné zacházení
s kuřaty a přesnost počítání. Jednotka je standardně
vybavena barevným dotykovým displejem
a ovládacím panelem. Všechny zaznamenané údaje
mohou být uloženy přímo na USB.
Kombinace nejnižší rychlosti pásu, minimální výšky
pádu a absence průhybů v jednotce zajišťuje
absorpci kinetické energie, která je až o 55 %
nižší než u konkurenčních systémů. To snižuje
negativní dopad na jednodenní kuřata a jejich
stres na naprosté minimum. Přesnost počítání
jednodenních kuřat je vyšší než 1: 2 000.

Stůl k odebírání
kuřat, válečkový
pás a skluz

MANIPULACE

Jednodenní kuřata jsou na lince jemně
usměrňována vychylovací deskou namontovanou
v násypce, což snižuje jejich stres na naprosté
minimum. Skořápky a chmýří, které mohou
procházet košem, jsou shromažďovány na sběrné
desce namontované přímo pod válečky.
Systém je řešen tím způsobem, že skořápky mohou
být v průběhu čisticího cyklu s minimálním úsilím
odstraněny proudem vody. Jednotka se snadno
čistí díky otevřené konstrukci a nepřítomnosti
nedostupných míst, tzv. „kapes“, v nichž by mohlo
docházet k hromadění vody a usazování nečistot.
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Jednotka
k usmrcování
kuřat pomocí CO2
Každá země má vlastní předpisy pro usmrcování
jednodenních kuřat. Jednou z používaných metod
je použití CO2 nebo argonu, jímž dojde k udušení
kuřat. Innovatec nabízí různé systémy s kapacitou
až 40 000 kuřat/hod.

Pásový dopravník
pro kuřata
Díky otevřené konstrukci, řešení bez krytu motoru
a hladkému povrchu bubnového motoru nemá
tato jednotka konkurenci, pokud jde o snadnou
údržbu. Díky pásu s dostatečnou přilnavostí
a minimální výškou pádu si jednodenní kuřata
přepravy na pásu téměř nepovšimnou.
Modrá barva pásu schváleného americkým
Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)
vytváří dokonalý kontrastní podklad umožňující
rozpoznání smolky a jiných znečišťujících látek.
Díky tomu jsou tyto nečistoty snadno zjištěny
personálem, který je poté odstraní.

Karuselové
manipulátory
k rozdělování
kuřat podle pohlaví
Karuselové manipulátory k rozdělování kuřat podle
pohlaví jsou ideálními zařízeními pro moderní líhně.
Sklopné destičky nahrazují běžné kužely, díky
čemuž nedochází k zánětům břicha. Nahrazení
kuželů sklopnými deskami výrazně snižuje výšku
pádu kuřat, což minimalizuje stres a nárazy
na naprosté minimum. Hladké plochy, otevřená
konstrukce a moderní speciální plasty umožňují
snadné čištění zařízení.
Kromě toho se zařízení vyznačuje nízkou hladinou
hluku, a je tedy ideální k použití v prostředí
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s velkou koncentrací osob. Standardní frekvenční
měnič umožňuje volbu optimální rychlosti otáčení.
Linky k rozdělování kuřat podle pohlaví jsou
vybaveny dvěma skluzy, zvlášť pro kohoutky
a zvlášť pro slepičky, které je možné snadno
přepínat podle potřeby.
Počet rozdělovačů kuřat podle pohlaví závisí
na zvoleném typu zjišťování pohlaví, ať už
podle peří, podle zbarvení nebo řitního otvoru.
K dispozici jsou různá provedení s různým
počtem pozic.
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Separátor kuřat a odpadu Innovatec je kompaktní
jednotka zajišťující maximální biologickou
bezpečnost líhně při procesu oddělování kuřat
a biologického odpadu s kapacitou 72 000 až
120 000 jednodenních kuřat za hodinu.
Líhňové koše jsou překlápěny na pásový
dopravník. Jednodenní kuřata, skořápky
a mrtvá kuřata ve skořápkách se pak přepravují
na válečkový dopravník, kde jsou kuřata účinně
oddělena od velkých skořápek a mrtvých kusů
ve skořápkách.
Velké skořápky a mrtvá kuřata ve skořápkách
se přepravují ze separátoru do násypky a kuřata
a malé kousky skořápek jsou přepravovány
pásovým dopravníkem ke kaskádě, kde dojde
k odstranění zbývajících malých kusů skořápek.
Vyklápěním líhňových košů na dopravníkový
pás po celé jeho šířce je zajištěna relativně
nízká hustota rozložení jednodenních kuřat,
skořápek a mrtvých kusů ve skořápkách
na pásu, což umožňuje optimální biologickou
bezpečnost. To společně s minimální výškou
pádu zajišťuje, že jsou kuřata vystavena pouze
minimálnímu stresu.

Sprejová
vakcinace v líhni
Sprejová vakcinace je preferovanou metodou
podávání respiračních vakcín proti chorobám,
jako jsou Newcastleská choroba (NCD) a infekční
bronchitida drůbeže (IB), zejména při prvním
očkování jednodenních kuřat. Pokud jsou
jednodenní kuřata shromážděna v krabicích
po 80–150 kusech, pak blízkost kuřat usnadňuje
fyzický boční přenos vakcíny.
Provádění postřikové vakcinace v líhních má
ve srovnání s prováděním této vakcinace
na farmách mnohé přednosti – nižší náklady
na pracovní sílu, mírnější postvakcinační reakce
a omezení faktorů ovlivňujících životní prostředí.

MANIPULACE

Separátor
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Samostatně
stojící vakcinační
postřikovač
K vakcinaci jednodenních kuřat nabízí Innovatec
dále samostatný postřikový vakcinátor včetně
přenosné nádoby z nerezové oceli, která se
snadno čistí, což zajišťuje maximální biologickou
bezpečnost. Jednotku lze nastavit pro široký
rozsah krabic s kuřaty.

Vakcinační karusel
Injektor k očkování kuřat je určen k vakcinaci
jednodenních kuřat injekční stříkačkou.
Injekční stříkačka je ovládána stlačeným
vzduchem, jehož provozní tlak lze nastavit.
V případě objednání volitelného počítadla
pro inteligentní zpracování šarží je umožněno
jak vzestupné, tak také sestupné počítání
(odpočítávání) včetně akustického signálu
oznamujícího obsluze konec šarže. Skříň je
provedena z nerezové oceli a také všechny ostatní
části jsou vyrobeny z materiálů nejvyšší kvality.
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Reference drůbež
FIRMA

MÍSTO REALIZACE

POPIS TECHNOLOGIE

Abro Zdražílek s.r.o.

Brod nad Dyjí

Rekonstrukce ovládání vent.systému a monitoring – 6 hal

AF-FARM s.r.o.

Ondrejovce

Nová farma pro chov krůt – nová hala
+ dodávka technologie – 5 hal

Agromont-M, spol. s r.o.

Lipůvka

Technologie pro výkrm brojlerů – 1 hala

B+K farma Rychvald s.r.o.

Rychvald

Dodávka plošiny pro nakládku krůt vč. přívěsu

Best, spol. s r.o.

Albrechtice

Rekonstrukce haly + dodávka technologie ventilace a krmení
pro rozmnožovací chov – 1 hala

Best, spol. s r.o.

Kravaře

Nová hala C + dodávka technologie pro odchov kuřic – 1 hala

Bovinex, s.r.o.

Olešnice na Moravě

Dodávka technologie krmení a napájení pro kachny – 1 hala

Branko Nitra, a.s.

Horné Saliby, Slovensko

Dodávka technologie pro chov krůt – 2 haly

Branko Slovakia, a.s.

Horné Saliby, Slovensko

Izolace haly + dodávka ventilace a chlazení pro chov krůt – 1 hala

Branko Slovakia, a.s.

Cabaj, Slovensko

Dodávka snáškových hnízd pro krůty – 2 haly

Branko Slovakia, a.s.

Podhorany, Slovensko

Nová hala + dodávka technologie pro výkrm krocanů – 1 hala

DAN-MORAVIA AGRAR a.s.

Valtrovice

Rekonstrukce ventilačního systému – 6 hal

Drůbeží farma Komárov s.r.o.

Komárov

Dodávka snáškových hnízd – 3 haly

DRUMO, spol. s r.o.

Měnín

Nová hala + dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 1 hala

DRUMO, spol. s r.o.

Měnín

Nová hala + dodávka technologie pro výkrm brojlerů
2. etapa – 1 hala

Družstvo TEKRA

Lično

Rekonstrukce hal + dodávka ventilace a vytápění
pro výkrm brojlerů – 2 haly

Družstvo TEKRA

Lično

Rekonstrukce haly M + dodávka technologie
pro výkrm brojlerů – 1 hala

DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.
farma Semechnice

Semechnice

Nová hala + dodávka technologie
pro voliérový odchov kuřic – 1 hala

DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.
farma Semechnice

Semechnice

Nová hala + dodávka technologie
pro voliérový chov nosnic – 1 hala

DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.
farma Semechnice

Semechnice

Rekonstrukce haly + dodávka technologie
pro voliérový chov nosnic – 2 haly

CHOV DRŮBEŽE VAVŘÍK, s.r.o.

Majetín

Modernizace ventilace a vytápění pro výkrm brojlerů – 1 hala

IMMIKO CZECH, s.r.o.

Rychvald/Doubrava

Rekonstrukce ventilace pro chov krůt – 3 haly

Ing. Václav Talák

Jalubí

Nová hala + dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 1 hala

Integra, a.s.

Napajedla

Rekonstrukce haly + dodávka technologie
pro voliérový odchov kuřic – 1 hala

Integra, a.s.

Miroslav

Nová hala + dodávka technologie
pro voliérový chov nosnic – 1 hala

Integra, a.s.

Miroslav

Nová hala + dodávka zařízení pro třídění a balení vajec –1 hala

Integra a.s.

Miroslav

2. etapa – nová hala + technologie
pro voliérový chov nosnic – 1 hala

Jan Král

Břežany

Dodávka technologie pro voliérový chov nosnic
+ zařízení pro třídění a balení vajec – 1 hala

JMbrojler Vacanovice s.r.o.

Staměřice

Nová hala + dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 1 hala

JMbrojler Vacanovice s.r.o.

Čechovice

Nová hala + dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 1 hala

Josef Dragúň

Čechovice

Nová hala + dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 1 hala

Karel Grim

Vítkov-Podhradí

Dodávka snáškových hnízd
pro rozmnožovací chov masných slepic – 5 hal

Liaharenský podnik Nitra, a.s.

Párovské Háje

Dodávka zařízení pro třídění a balení vajec

116

FIRMA

MÍSTO REALIZACE

POPIS TECHNOLOGIE

ME drůbež s.r.o.

Ostrov u Stříbra

Dodávka technologie pro výkrm krůt – 7 hal

Petr Kubát

Jezero

Dodávka snáškových hnízd + zařízení pro třídění vajec – 1 hala

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Dolní Tošanovice

Přístavba hal + dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 2 haly

Probitas, spol. s r.o.

Klášter Teplá

Rekonstrukce hal + dodávka technologie pro výkrm krůt – 2 haly

Rhea stav, s.r.o.

Křeslík

Nové haly + dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 2 haly

Sullagro, s.r.o.

Lukov

Dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 1 hala

Tozos a.s.

Dolní Tošanovice

Dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 2 haly

U.T.F., s.r.o.

Červený Hrádek

Nové haly + dodávka technologie pro chov krůt – 2 haly

VAIGL A SYN, spol. s r.o.

Droužkovice

Modernizace technologie pro výkrm brojlerů – 5 hal

Vospol s.r.o.

Čánka

Dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 1 hala

ZEAS Lysice, a.s.

Lysice

Nová hala + dodávka technologie pro výkrm brojlerů – 1 hala

ZEAS Lysice, a.s.

Lysice

2. etapa – nová hala + dodávka technologie
pro výkrm brojlerů – 1 hala

Zemědělské družstvo Dolany

Volovka

Rekonstrukce hal + dodávka technologie pro výkrm krůt – 3 haly

Reference prasata
FIRMA

MÍSTO REALIZACE

POPIS TECHNOLOGIE

Agroservis, a.s.

Višňové

Rekonstrukce stáje pro chov prasniček – 1 hala

DUMAN s.r.o.

Litětiny

Rekonstrukce hal + dodávka technologie
pro výkrm prasat – 3 haly

Horákova farma, a.s.

Čejč

Modernizace odchovny selat + systému ustájení – 1 hala

Horákova farma, a.s.

Čejč

Rekonstrukce porodny prasnic + systému ventilace – 1 hala

Horákova farma, a.s.

Čejč

Modernizace haly prasnic
+ systému ustájení, ventilace, krmení – 1 hala

RCHP BENÁTKY s.r.o.

Benátky

Rekonstrukce odchovny selat – 1 hala

VEMAS a.s.

Žamberk

Dodávka technologie pro odchov selat – 1 hala

ZEA, a.s.

Míšovice

Modernizace tekutého krmení, ventilace
a hrazení pro výkrm prasat – 6 hal

ZEA, a.s.

Hostěradice/Míšovice

Dodávka čističek vzduchu

Reference haly AGE
FIRMA

MÍSTO REALIZACE

POPIS TECHNOLOGIE

Agrostav Pardubice, a.s.

Živanice

Ocelová konstrukce-teletník – 1 hala

Agrostav Pardubice, a.s.

Holice

Přístavba haly-sušárna – 1 hala

Geflügelhof Hottelstedt GmbH

Querfurt, Německo

Nová hala – 1 hala

Integra, a.s.

Přísnotice

Nová hala – 1 hala

LST Vertriebs GmbH

Rohrbach, Německo

Ocelová konstrukce haly – 1 hala

ZD Slezan Klimkovice a.s.

Klimkovice

Nová hala-seník – 1 hala

ZEAS Lysice, a.s.

Býkovice

Nová hala-teletník – 1 hala
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Pro větší pohodlí
Vašich zvířat

HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA

Sídlo společnosti AGE s.r.o.

Korespondenční adresa

Kontaktní údaje

Drnovská 1118/53a
161 00 Praha 6
Česká republika
IČ: 465 07 469

AGE s.r.o.
Osvobození 448
517 71 České Meziříčí
Česká republika

T
F
E
W

(+420) 494 661 237
(+420) 494 661 238
age@age.cz
www.age.cz

