
Compident-samoobslužné krmení

   Celosvětově čís. 1 ! Více než 25 let 
skupinového chovu prasnic



Skupinový chov se samoobslužným krmením Compident

Ze zkušenosti se prasnicím nejlépe daří ve 
skupinovém chovu s plnou volností pohy-
bu ve stájích s výběhem a vyvarováním se 
každé stresové situaci při žraní.

Samoobslužné krmení 
Compident odpovídá 

směrnicím EU o chovu 
prasnic, především také 
požadavkům moderního 

krmného a manažerského 
systému, přizpůsobeného 

především zvířatům  v jalovárně.

• Až 80 zvířat ve stanici

•  Individuální krmení kaší v důsledku spo-
lehlivé identifi kace zvířat transpondery 
TIRIS a ISO 

•  Flexibilní využití v nových a stávajících 
ustájeních na slámě, dělených roštěch a 
p erforovaných podlahách

•  Perfektní management prasnic v 
důsledku senzačního, snadno obsluho-
vatelného krmného softwaru 

•  Automatická selekce zvířat usnadňuje 
management zvířat 

•  NOVINKA: Opčně s váhou zvířat k indivi-
duálnímu krmení podle kondice zvířat

To přináší zvířatům odpovídající, 
bezstresový chov!

•  V íce dobrých vrhů a vyšší porodní 
hmotnost

•  V itální zvířata v důsledku ideálních 
chovných podmínek

•  J istý a rychlý porod

•  V íce vrhů na základě vyšší životnosti 
prasnic

Profesionální a ohleduplné ke zvířatům – lepší o desetiletou zkušenost

Důvěřujte vůdcům trhu!
Ca. 250.000 šťastných prasnic a spo-
kojenost více než 90% zákazníků Vám 
dávají jistotu a úspěch!

Prasnice/stanice
Více než 25-letá 
zkušenost a profesi-
onální výkony přinášejí 
vedoucí postavení na 
trhu v mnoha zemích

po celém světě. Vaše rozhodnutí pro 
systém krmení a management Com-
pident je Vaším základním kamenem 
nejlépe možného úspěchu v chovu 
prasnic.



Perfektní plánování a optimální krmný management

Nejvyšší výkony v chovu prasnic

Systém podlahy z dělených roštů s plochou na 

ležení na hluboké podestýlce.

Ideální doplněk inseminačního 
kotce: BH-Box. 
Multifi kační samopoutací klecové stání s velkou 

inseminační brankou v záchytné kolébce.

Systém se zpevněnou podlahou doupat k 
ležení (beze slámy) a perforovanými výběhy

Od počátku dobře: Levné zaučovací koncepce zjednodušují tréning prasniček



Compident VII
•   Funkčně spolehlivá stanice pro klidný a 

bezstresový průběh 

•  P římo průchozí stanice s ovládanou 
vstupní brankou umožňuje kdykoliv s 
tanici opustit

•  Ž ádný stres před vstupní brankou, 
každé zvíře může kdykoliv vstoupit do 
stanice 

•  Automatická identifi kace zvířat (TIRIS 
a ISO) a vysunutí otočného koryta při 
nároku na krmivo

•  O ptimální ovládání selekce zvířat a 
pneumatické dávkování 

•  N ízké opotřebení a funkční spolehlivost

•  V šechny prvky reagují ohleduplně ke 
zvířatům, přesto funkčně 

•  Automatická pomoc selekci prasnic bez 
platného vysílače

Zaučovací zařízení Compident
•  Podstatné zjednodušení zaučování 

zvířat v důsledku mechanických a tech-
nicky programových opatření 

Compident Trainee
•  Zaučovací stanice pro prasničky od 80 

kg

•  Max. 25 prasnic na stanici 

•  Prasnice se „hravě“ učí žraní v krmné s 
tanici

Identifi kace kancem 
•  K automatické kontrole 

březosti 

•  Registrace přeběhnutí

Systém Argus Location
Perfektní doplněk bezpečnosti a manage-
mentu pro velké podniky. Chodby k auto-
matické registraci změny místa na farmě 
(např. z jalovárny k porodně)

Pro jistý a spolehlivý provoz

Nejvyšší funkčnost

1  Ovládání zaučování 
2  Ovládaná pneumatická vstupní branka 
3  P římá, průchozí stanice, části, které se dotýkají podlahy
  jsou z ušlechtilé oceli 
4  D ISCON a TELECON, obsluha všech funkcí stanice včetně 
 testu vysílače 
5  S TACON VII –kontrola stanice – decentralizované 
 ovládání stanice v BUS systému 
6  V ysunovací koryto s krmnoou miskou z ušlechtilé 
 oceli / TIRIS a ISO identifi kace 
7 Příhradový dávkovač se 120 lt. nádrží zásoby krmiva
8  2 0 lt. šnekový dávkovač a 6 lt. dávkovač malých 
 množství 
9  Selekční branka s kontrolou funkce  
10  V ýstupní chodba, zabránění zpětnému vstupu do 
 stanice

Krmná stanice Compident
Robustní a funkčně spolehlivá díky 
25-leté zkušenosti a nepřetržitému 
vývoji

Výkyvné koryto k maximální možnosti pohybu

Selekční kotec / zaučovací kotec

Skupina

Modus krmení



Všechny údaje o krmivu a managementu krmiva v jednom pohledu

Optimální management prasnic

ŘEŠENÍ HIGHEND PRO VAŠI STÁJ 
PRASNIC

Compident Senso 
Nabízí v důsledkku kompaktního 
zapouzdření bezpečnou ochranu před vlh-
kostí, prachem a agresivními vlivy. Všechny 
funkce jsou patrné na pozadí osvětleného 
barevného TFFT monitoru. Kombinace se 
Spotmixem je možná.

Compident Topo
iByl zkoncipován pro práci na pracovním 
stole v kanceláři stáje a nabízí komfortní 
obsluhu s TFT – barevným monitorem, klá-
vesnicí a myší.

V obou přístrojích jsou zabudovány 
průmyslové Embedded – Boards. Zabu-
dované nepřerušované napájení napětím 
umožňuje bezpečný provoz a zabraňuje 
ztrátě dat při výpadku proudu Zajištění 
dat na USB-sticku. 

Pomocí moderních rozhraní je možná 
dálková obsluha a údržba.

Discon a Telecon ke komfortnímu 
ovládání funkcí stanice.

NOVINKA 

V nové serii Compident je zkušenost 35 
let elektronické krmné techniky. To se 
vyplácí při vybavení i při dodatečném 
vybavení.

Pig Manager Mobile II
Mobilní management stáje budouc-
nosti se etabloval jako standard.

• Použitelný jako software pro obvyklé 
 PDA`s nebo profesionální přístroj se
 stabilní skříní, klávesnicí a jednot
 livou identifi kací TIRIS a ISO 
• Management chovu a výkrmu 
• Návaznost na software Compident
• Kompatibilní s jiným použitím na bázi 
 ISOagriNETNOVINKA 



Pro stabilní velké i malé skupiny prasnic

Svět samoobslužných systémů Compident

Compident Smart
Pro pevné, ale menší skupiny do 60 prasnic 
byla nyní vyvinuta samoobslužná krmná s 
tanice Compident Smart, která zajišťuje 
s polehlivé krmení v robustním jednodu-
chém provedení ve spojení s osvědčeným 
managementem krmení Topo.

Compident Junior
•  S tanice pro prasničky 20 – 50 prasniček 

na stanici

Compident Pig – MLP
•  S peciálně vyvinutý pro zkušební ústavy 

výkonů ve výkrmu, k přesnému podchy-
cení údajů o spotřebě krmiva s nejvyšší 
přesností měření (+/- 3 g)

•  N OVINKA: Opce s váhou zvířat

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

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH
Vertriebsgesellschaft
D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Tel. +49/85 31/82 72
Fax +49/85 31/82 71
germany@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Agrotronic AG
CH-6247 Schötz, Sentmatte 4
Tel. +41/41/926 80 00
Fax +41/41/926 80 01
office@schauer.ch

office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com
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Vše, co k tomu patří:
Barevná značení 
(až 2 na stanici)

Dávkovač krmiva a malých 
množství (až 3 na stanici)

Spolehlivé ušní známky TIRIS a 
ISO – vysílače nebo injektáty


