
Spotmix-bezezbytkové multifázové krmení

Šetří náklady na krmivo a vydělá  
více peněz  v chovu prasat
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Zařízením Spotmix dokazuje Schauer znovu 

a znovu nejvyšší kompetenci a preciznost v 

krmné technice.

Precizní:  
Směs jako suché krmivo
Pro každé jednotlivé krmné místo se připraví 

přesně ta správná porce a recept. Tato techno-

logie s patentem Euro je kromě toho vhodná 

pro CCM a vlhké obilí.

Hygienické: 
Transport jako suché krmivo
Přesně dávkovaná receptura se teď proudem 

vzduchu nafouká k rotačnímu rozdělovači 

Spotmixu Vedení zůstanou čistá a suchá.

Flexibilní:  
Rozdělováné jako suché krmivo
V rotačním rozdělovači Spotmixu se  krmivo 

opčně smísí s vodou a rozdělí se v korytě 

jako tekuté krmivo, nebo se vydávkuje jako 

 suché krmivo. Závěrem se rotační rozdělovač 

a  vedení vyčistí vzduchem a vodní mlhovinou.

Přehled předností Spotmixu
•  Navlhčené krmivo pro jednotlivá koryta 

stejně jako koryta se senzory a krátká. Sami 

rozhodujete o optimáním obsahu sušiny v 

 krmivu

•  Bezezbytkové krmení krmných míst až do 

vzdálenosti 200 metrů

•  Tolerance váhy +/- 10g

•  Minimální krmné množství od 0,5 kg pro 

krmné místo

•  Krmící výkon až 600 kg suchého krmiva za 

hodinu

•  Možnost krmných míst suchých i tekutých

•  Ovládané vodní ventily pro přizpůsobení 

poměru sušiny

Rotační rozdělovače pro 6 krmných 
míst
Spolehlivé a téměř neopotřebitelné.

•  Denně přizpůsobené množství energie a 

 proteinu pro každé zvíře a každou skupinu

•  Perfektní multifázové krmení také při krmení 

ad libitum se sondami

•  Patentovaný způsob zajišťuje nejlepší krm-

nou hygienu, protože v zařízení nezůstávají 

žádné zbytky, čistá záležitost!

•  Nasazení malých dávek a vitaminů druhým 

vodním ventilem je možné bez zavlečení

Od všeumělů ke krmným 
profesionálům
•  Pro automatické naplňování jsou  nastavitelná 

suchá krmná místa nebo kašovitá až tekutá 

konzistence krmiva pro krmné místo

Spotmix

Funknční schema

Inovativní technologie  
k automatickému krmení kaší Náskok 20 let   

inovace
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Spotmix II – mixer dávek

Zkoušený a s přesností na 1:10.000 pracující 

mixer dávek připravuje pro krmné místo vždy 

právě potřebnou krmnou směs. 

S přesností váhy na 10 gramů mohou být 

přesně dávkována i nejmenší množství. 

Rychlé rozdělování krmiva probíhá synchro-

nizovaně pomocí průmyslového kompresoru. 

Ke každému ventilu může být ve stáji přidána 

voda. 

Poměr krmiva k vodě může být 1:1 až 1:4.

Průmyslový kompresor
•  K provozu s nízkou opotřebitelností

• Extrémně tichý

Spotmixem mohou být pomocí druhé  

vážené nádrže společně připraveny a přesně 

podle ventilů vydávkovány krmné směsi pro 

jednu skupinu zvířat. Tím se zvýší rychlost 

rozdělování až o 30% a podstatně se sníží 

potřeba energie.

Spotmix Tender
Uskladnění CCM pro čelní nakladač a zavážení 

frézy sila s objemem uskladnění až 2.000 kg. 

Nádrž a dopravní šnek kompletně z ušlech-

tilé oceli příp. práškově povrstvený v zájmu 

 optimální funkčnosti a krmné hygieny.

Elektroinstalace:

Zvláště  jednoduchá montáž  

a snadná údržba v důsledku  

Bus-systému!

Nepřekonatelné ve svěžesti,  

hygieně a pružnosti krmení

Chytré detailní řešení 

Multifázové krmení Spotmix pro 4-tisící stáj odchovu selat

Nejvyšší standard kvality ve výrobě a každém detailu
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Optimální management prasat

Spotmix Topo

Byl koncipován k obsluze od psacího stolu v 

kanceláři stáje a nabízí komfortní obsluhu s 

barevným monitorem TFT, klávesnicí a myší.

V obou případech jsou zabudovány 

průmyslové Embadded-Boards. Zabudované 

nepřerušované napájení napětím zabezpeču-

je spolehlivý provoz. Zajištění dat je na USB 

sticku.

ŘEŠENÍ HIGHEND VAŠÍ STÁJE

Spotmix Senso
Nabízí v důsledku kompektního zapouzdření 

spoplehlivou ochranu před vlhkostí, prachem 

a agresivními vlivy. Všechny funkce jsou vidi-

telné na barevném monitoru TFT s osvětleným 

pozadím. Kombinace se samobslužným 

 krmením Compident je možná.

Ruční obsluha s ukazatelem stavu umožňuje, 

že jednotlivé přístroje mohou být zapínány a 

kontrolovány nezávisle na počítači.

Computery Spotmix od firmy Schauer

se  vyznačují vysokou

• jednoduchostí obsluhy

• a funkční i údajovou spolehlivostí,

která usnadňuje management prasat!

Všechna data o krmivu a managementu na jeden pohled
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Svět komunikace údajů

Pomocí moderních rozhraní údajů je možné 

dálkové ovládání přes Ethernet, WLAN nebo 

Internet Data se ukládají do banky paměti 

SQL-Databank. 

Odesílání údajů ve formátu XML, nebo CVS je 

standardně integrováno.

Navíc existují možnosti spojení k běžným 

plánovačům prasat jako Agrocom, Agrosoft, 

BHZP, Landdate, Eurosoft atd.

V budoucnosti je zajištěna kompatibilita s 

ISOagriNet.

Programy

Nový zlepšený programový povrch Windows. 

Obsáhlý balík programů splní všechna Vaše 

přání a představy. Lhostejno, zda jde o změnu 

Vaší krmné strategie, korektní analýzy a 

 optimalizaci Vašich krmných prostředků nebo 

přesnosti v přípravě a rozdělování.

•  Vypilovaný balík managementu umožňuje 

provozně hospodárné a technické posouzení 

Vašich výsledků

•  Balík životního prostředí vyhodnotí Vaši 

bilanci dusíku a  fosforu na základě po-

užívaných krmných prostředků a výsledků 

výkrmu

Interní školení zákazníků o programech 

umožní prohloubení Vašich vědomostí o nich 

a také výměnu zkušeností s kolegy.

Pig Manager  Mobile II 
The future has begun

Seriovým přístrojem Pocket PC (PDA) nebo 

profesionálním přístrojem schopným praco-

vat ve stáji na bázi Windows Mobil s integro-

vanou identifikací přes Ethernet nebo W-Lan 

síť je možný přímý přístup k centrální bance 

dat krmného počítače.

Při Vaší obchůzce stájí máte přístup ke všem 

důležitým údajům.

Rychlá změna nebo přizpůsobení jsou 

 kdykoliv možné.

S přátelským pozdravem uživatelům

35 let zkušeností a nejvyšší kompe-

tence ve vývoji hardwaru i softwaru 

Vám dávají záruku a vyplatí se při 

vybavení i dodatečném vybavení.

Schauer klade zvláštní důraz na 

 uživatelské pohodlí svých výrobků. 

Nekomplikovaná a pružná řešení 

Vám ušetří námahu, čas a peníze.

Pid Manager  Mobile II
Mobilní stájový management budouc - 

nosti započal.

•  Použitelný jako software pro 

obvyklé PDA´S nebo profesionální 

přístroj se stabilní skříní, klávesnicí a 

jednotlivou identifikaci TIRIS a ISO.

• Managent prasnic a výkrmu.

• Napojení k softwaru Spotmix

•  Kompatibilní k jiným aplikacím na 

bázi ISOagriNET

Nejmodernější elektronika s jednoduchou intuitivní obsluhou
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Optimální strategie krmení

Žraní podle libosti: 
Krmení ad libitum 

Zde se dosyta nakrmí prasata ve výkrmu i  

selata mnoha malými porcemi. To, především 

v předvýkrmu přináší optimální přírůstky. 

Sondami koryt je kontrolováno, zda je kory-

to prázdné. Podle potřeby a krmné strategie 

se opět naplní. Při používání krátkých koryt 

může být ušetřeno místo a docíleno zvýšení 

obsazení až o 10%. Je také možné vhodnější 

vybavení stávajících stájí bez přestavby.

Racionální krmení

Důležité u rychle rostoucích plemen zvířat 

na konci výkrmu k zabránění nadměrného 

příjmu krmiva (luxusní konzum), speciálně 

u samčích zvířat. Předpokladem racionali-

zace jsou homogenní skupiny zvířat, místo 

ke žraní pro zvíře a současná dávka krmiva. 

Exaktní  racionalizace je také zvláště důležitá 

při  krmení cenných chovných prasnic.

Multifázové krmení 
... k optimalizaci nákladů na krmivo a zvýšení 

přírůstků.

Pravé multifázové krmení je možné pouze se 

Spotmixem. Správné množství a složení 

krmných komponentů se namíchá a rozdělí 

podle krmných míst. Přitom mohou být s 

 naprostou přesností a beze zbytku podávána 

jak malá množství, tak také vitaminy. Tím se 

vytvoří optimální předpoklady kvality 

 jatečního těla.
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HOOFS (2000) 
45-tičlenná 

skupina Automat 
na suché krmení  

Ad libitum

Provoz B  
42ti-členná 

skupina   
Spotmix 5 po-

užitých krmných 
prostředků

Provoz A
100členná 

skupina
Rondomat 2 

použité krmné 
prostředky

HOOFS (2000)
90ti-členná 

skupina
Automat na 

suché krmení
Ad libitum

Výkony a zhodnocení krmiva v předvýkrmu selat
6 – 25 kg

Denní přírůstek a příjem krmiva
v jednotlivých pokusných úsecích
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1. – 12.
den

13. – 33.
den

34. – 48.
den

celkový 1. – 12.
den

13. –33.
den

34. – 48.
den

celkový

denní přírůstek krmiva příjem krmiv/den

Počáteční hmotnost  8,40 kg
Konečná hmotnost 32 kg 
Zdroj: Zemědělská komora Schleswig-
Holstein, zkušební provoz Futterkamp  

Individuálně, podle potřeby a ohleduplně ke zvířatům
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Multifázové krmení pro chovná  
i výkrmová prasata

Lhostejno zda v porodně, oddělení pro připouš - 

tění nebo jalovárně – pouze se SPOTMIXEM 

je možné plnit nekompromisně požadavky v 

oblasti moderního chovu zvířat.

Pomocí cyklonu mohou být naplňovány zásob - 

níky samoobslužných stanic Compident nebo 

krmné automaty (Baulehrschau Haus Düsse). 

Speciálním krmným rozdělovačem může být 

zpracováno krmivo pro krmení zvířat u koryta 

v poměru 1:1 také u dlouhých koryt. Nerezové 

koryto se mezitím vyžere do prázdna a vyčistí. 

Tím je umožněna perfektní krmná hygiena.

Centrálním krmným zařízením mohu být 

„beze zbyku“ krmena jak malá selata tak také 

krmné prasnice i prasata ve výkrmu.

Automatické krmení kaší  
v předvýkrmu selat – racionálně 
nebo ad llibitum
Použití krmného zařízení SPOTMIX vykazuje 

prokazatelně vyšší denní přírůstky v průměru 

o 10 – 20 %. Automatické krmení bez 

přídavných automatů na suché krmivo! Se 

SPOTMIXEM odpadají v důsledku krmení kaší 

problémy přechodu od mateřského mléka na 

suché  krmivo a s tím je spojené lepší trávení. 

Speciálně ve spojení s krmením se sondami se 

zpracovává 10 - až 12 krát denně čerstvé krmivo 

v malých dávkách.

SPOTMIX – rozdělovač  
pro dlouhá koryta
Pro racionální skupinové krmení prasnic v 

jalovárně. Skupina prasnic – možnost až 16 

zvířat u ventilu.

Spotmix krmí à la carte

Spotmix vydělává peníze
•  Úspora nákladů na krmivo v 

důsledku optimálního míchání 

 krmiva a lepšího zhodnocení krmiva 

(0,1 kg =  + € 1,5 na prase ve výkrmu)

•  Více plodných dnů prasnic v 

důsledku vyšších denních přírůstků 

(+ 10g = €  1,5 na prase ve výkrmu   

[u DB € 25,-/ prase ve výkrmu[).

NOVINKA

Malá selátka –chovné prasnice – krmná prasata



Schauer dbá o kvalitu

Vše z jedné ruky
24 hodin denně, 365 dnů v roce v nasazení – 

naše výrobky neznají odpočinek.

Vysoká úroveň výroby a vlastní vývoj hardwa-

ru i softwaru pro Vás zajišťují tyto vrcholné 

výkony.

Lhostejno zda hardware, software, desky, 

osazení nebo montáž –v zájmu spolehlivé a 

profesionální elektroniky neponecháváme nic 

náhodě.

Schauerovy sesterské podniky v Německu, 

Švýcarsku, na Slovensku, v Chorvatsku,  Italii, 

Rumunsku, na Ukrajině a v Rusku, mnoho 

zástupců a základen v Evropě a v zámoří od 

jihovýchodu Asie až po Ameriku zajišťují péči 

o zákazníky a rychlý servis.

Schauer-bonus: vývoj, plánování,  

výroba a montáž v jedné ruce

Vlastní velké oddělení elektroniky vyvíjí a 

produkuje počítače, ovládací elektroniku a 

rozváděče. Inženýři a informatikové vlastního 

hard- a softwarového oddělení Vám zajišťují 

náskok neustálým vývojem elektroniky a 

 programů.

SCHAUER s více než 300 spolupracovníků 

 nabízí obsáhlý rozsah služeb a trvale  kvalitních 

výrobků.

V srdci podniku pracuje přes 40 inženýrů a 

speciálistů na vývoji a realizaci elektronických 

systémů. Jejich zkušenosti, jejich vynaléza-

vý duch a jejich vědomí kvality jsou rozho-

dujícími faktory Schauerovy úspěšné historie.

Zásady Schauerova elektronického 
týmu
• Jsme Schauer Agrotronic

•  Naše systémy jsou hospodárné a ohleduplné 

ke zvířatům

•  Jsme srdcem i hlavou u zákazníků – z nadšení 

pro společnou úspěšnou budoucnost

Schauerova krmná technika spojuje dese-

tileté zkušenosti s nejmodernější techno-

logií Úspěch našich zákazníků nám dává za 

 pravdu. Využijte předstihu a zavolejte nám!

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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… a v případě potřeby je k dispozici radou i skutkem


