
Babyfeed-krmení kojených selat

Zdravější a silnější selata – lepší kon-
dice prasnic



Krmná komora

Vysoce kvalitní a dlouhodobě osvědčené komponenty komponenty-
k trvalému profesionálnímu používání

Nasazením nové genetiky v chovu prasnic 
vzrostly v posledních letech nadměrně 
počty vrhů na prasnici. To má ovšem 
také za následek, že prasnice mají pro 
tento počet selat příliš málo struků s 
dostačujícím množstvím mléka.
Aby mohl být de� cit  v poskytování mlé-
ka vyrovnán, je nutné, aby byla selata 
přikrmována formou náhražky mléka

Přikrmováním má být zvýšen nejen počet 
odstavených selat, ale také zvýšena jejich 
hmotnost a ztráta hmotnosti prasnic v 
tomto období snížena

Novým krmením kojených selat Baby-
feed od � rmy Schauer je možné nejen 
krmení náhražkou mléka, ale i prestar-
térem.  Jako prestartér mohou být na-
sazeny  vhodné vlastní směsi. K přípravě 
dochází ve 180 litrové míchací nádrži s 
rychloběžným mixerem, který stojí na 
váze s rozlišením 0,1kg. Příprava může být 
prováděna ručně a rovněž automaticky. V 
důsledku zvláštního tvaru míchací nádrže 
mohou být připravována i nejmenší 
množství.

Aby selata zkrmovala pokud možno 
nejlepší krmivo, následuje příprava krm-
né polévky tepelně řízená příp. se krmivo 
pomocí vysoce efektivního tepelného 
výměníku opět vždy ohřívá na ideální te-
plotu.

Samotné krmení probíhá pomocí Impeller 
čerpadla s řízeným počtem otáček

S plusovou hygienou
Protože kojená selata velmi citlivě reagují 
na nedostatečnou hygienu, jsou zvířata 
na konci krmného bloku beze zbytku 
krmena vodou a obsah potrubí se vodou 
nafouká zpět do míchací nádrže. Závěrem 
se vedení, ventily krmných míst a odtoky 
vyčistí a desi� kují směsí vodní a kyselinové 
mlhoviny.
 



  Hygiena až do koryta - pružné přikrmování náhražkou mléka nebo   
prestartérem

Krmná místa 

Plus přesnost
Každá miska koryta je opatřena senzorem 
stavu naplnění. 
Pomocí toho se jenom skutečně do prázd-
na vyžrané misky naplní čerstvým krmi-
vem.    Znečištěné misky tak zůstanou 
prázdné. Rovněž tak mohou být  včas 
rozpoznány skupiny zvířat s malou nebo 
žádnou spotřebou krmiva.

Misky koryta se přednostně zabudují mezi 
dva porodní kotce do dělící stěny.  Zvířata 
se tak sousedními zvířaty povzbudí ke 
žraní, miska se rychleji vyprázdní a může 
být častěji předloženo čerstvé krmivo. 
Výrazně tím klesnou také investiční nákla-
dy.

Vyjímatelné misky  koryta
V zájmu docílení úplné hygieny zařízení 
je také třeba misky při používání čistit. 
Aby to bylo možné provést pokud možno 
jednoduše, mohou být misky v provedení 
jako vyjímatelné.

Nejjednodušší obsluha
K ovládání dochází osvědčeným řídícim 
počítačem TOPO. V důsledku přehledného 
a jednoduchého uspořádání menu obs-
luhy, máte vše po ruce. Abyste nemuseli 
trávit svůj drahocenný čas před počítačem, 
omezují se nutná vložení na absolutní mi-
nimum.

Počítač přesto nabízí všechny možnosti 
moderního krmného zařízení. Tak se 
například zcela dokumentují všechny 
spotřeby.



Hightech a hightouch při servisu

SCHAUER Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 26-0
Fax +43/72 77/23 26-22
o�  ce@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com
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Krmná technika Schauer je po desetiletí 
spojena se zkušenostmi nejmodernější 
technologie. Díky individuálnímu pora-
denství  a plánování se mohly produkty 
Schauer úspěšně prosadit  po celém světě.

Schauer-Bonus:
Vývoj, plánování, výroba a montáž 
z jedné ruky. Vlastní, velké elektro-
nické oddělení  vyvíjí a vyrábí ovládací 
počítačovou elektroniku a skříňové 
rozváděče. Inženýři a informatikové vlast-
ního softwarového oddělení jsou stále 
zaměstnáni dalším vývojem počítačových 
programů.

Zařízením automatického zhotovování de-
sek mohlo být dosaženo dalšího vzestupu 
výkonů a větší provozní bezpečnosti.

Management kvality:
Vlastní zkušební laboratoř k měření elek-
tromagnetické kompatibility a bezporu-
chovosti vysokého napětí umožňuje výro-
bu robustních bezporuchových přístrojů.

Více než 40 let zkušeností z plnoautoma-
tické, elektronické krmné techniky  a více 
než 55 let mechanické produkce zaručuje 
vyzrálé produkty a umožňuje servis a 
zajištění náhradních dílů i pro nejstarší st-
roje.

Početné dceřiné � rmy nebo naši odbytoví 
partneři u Vás v místě zajišťují po celém 
světě rychlý servis a spolehlivé doávky 
náhradních dílů.

Služba zákazníkům:
Tel. +43 / 7277 / 2326 - 2900
Mo-Fr 7 - 17:00, Sa 8 - 17:00, So 8 - 12:00

Po celém světě a vždy ve Vaší blízkosti


