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SKIOLD - NHÀ CUNG CẤP TOÀN DIỆN CỦA BẠN
Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi
Thiết bị cho ăn khô
Thiết bị cho ăn ướ t
Hệ thống thông gió hoàn chỉnh

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn
nuôi & Quy trình thông gió khép kín

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi
SKIOLD

Quy trình kiểm soát hệ thống thông gió
của SKIOLD

SKIOLD mang những kinh nghiệm lâu năm đến
cho tất cả các giải pháp. Nhà máy được thiết kế
và xây dựng đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu chi
tiết của bạn. Các khái niệm về khuôn mẫu và quy
trình sản xuất đơn giản của SKIOLD giúp cho quy
trình sản xuất thức ăn chăn nuôi của bạn trở nên
dễ dàng và nhanh chóng. SKIOLD có thể cung cấp
các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc thông dụng
hoặc các nhà máy được tự động hóa hoàn toàn,
chính các nhà máy tự động hóa hoàn toàn này
được điều khiển bằng máy tính với sự giám sát và
theo dõi chặt chẽ quy trình sản xuất, và quản lý
thông tin. Việc thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn
chăn nuôi của SKIOLD nhằm hướng tới việc mở
rộng nhà máy được thuận lợi và dễ dàng trong
trường hợp nhu cầu của khách hàng thay đổi.

SKIOLD có 30 năm kinh nghiệm trong việc xử lý
hệ thống thông gió tại các chuồng heo. SKIOLD
đưa ra các giải pháp tiên tiến nhất dựa trên các
thiết bị đã được kiểm nghiệm một cách kỹ càng,
mỗi một thiết bị luôn tuân thủ theo các yêu cầu
nghiêm ngặt của các nhà phối giống heo trên
toàn thế giới.

Các thiết bị sản xuất thức ăn tốt nhất sẽ mang lại
có chất lượng thức ăn tốt nhất. Nhà máy thức ăn
SKIOLD luôn vươn tới tương lai.

Áp suất âm, áp suất cân bằng, hệ thống thông gió
tự nhiên, hệ thống sưởi ấm và tất cả các hệ thống
điều khiển & thông tin liên lạc, hệ thống phun,
ngâm cũng như các thiết bị báo động và hệ thống
thông gió khẩn cấp.
Một loạt các thiết bị cho việc lưu thông không
khí, kiểm soát và hút không khí cho phép SKIOLD
thiết kế hệ thống thông gió tiết kiệm năng lượng
cho nhà máy nhằm đáp ứng tất cả các yêu cầu
thực tế.

Quy trình cho ăn khép kín của hệ
thống thức ăn khô và thức ăn lỏng
của SKIOLD
Hệ thống thức ăn khô của SKIOLD

Hệ thống thức ăn lỏng của SKIOLD

SKIOLD có rất nhiều các thiết bị cho ăn khô,
cũng như có rất nhiều kinh nghiệm đối với quy
trình cho ăn. Do đó, chúng tôi có thể đáp ứng
các yêu cầu hoặc các điều kiện. Hệ thống cho ăn
về cơ bản được sử dụng chủ yếu tại các chuồng
heo nhưng nó cũng có thể được sử dụng để vận
chuyển thức ăn tới hệ thống nghiền thức ăn.
SKIOLD luôn hướng đến các sản phẩm có độ tin
cậy và dễ dàng quản lý. Mỗi yêu cầu từ các công
ty chăn nuôi lớn để sản xuất chăn nuôi hiệu quả
và tối ưu trở thành một trong những mục tiêu cơ
bản của chúng tôi trong việc phát triển máy móc
thiết bị và hệ thống mới. Hiện nay, nhu cầu đối
với việc giám sát và dữ liệu thông tin, thông tin
liên tục liên quan đến việc vận hành kinh tế cũng
như các dữ liệu lịch sử liên quan đến heo/ hệ
thống chuồng trại/ hay mỗi khu vực là mối quan
tâm hàng đầu. Đây chính là mục tiêu của SKIOLD
trong việc đi đầu phát triển sản phẩm đáp ứng
được yêu cầu trong hơn 10 năm tiếp theo.

Hệ thống cho ăn thức ăn lỏng SKIOLD được thiết
kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất
heo chuyên nghiệp với độ hoạt động tin cậy,
thân thiện với người sử dụng và tính linh hoạt.
Hệ thống hoạt động dựa trên một máy tính công
nghiệp, trong đó giao diện Windows của người
dùng cho thấy toàn bộ hệ thống chuồng trại trên
màn hình. Một phần mềm đặc biệt cho thấy các
sự cố ở chuồng trại diễn ra trực tiếp trên màn
hình. Điều này có nghĩa là nhân viên mới, không
có kiến thức về việc cho ăn thức ăn lỏng cảm
thấy thoải mái ngay lập tức với việc điều hành hệ
thống này. Sự linh hoạt khiến cho hệ thống phù
hợp với chuồng trại quy mô nhỏ cũng như quy
mô lớn.
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Nhà cung cấp toàn diện của bạn

SKIOLD A/S là một trong những nhà sản xuất thiết bị cơ giới hoá
và canh tác hiện đại lớn nhất của Châu Âu, có nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ sản xuất và tư vấn liên quan đến
hệ thống cho ăn, hệ thống thông gió và các nhà máy sản xuất
thức ăn chăn nuôi. SKIOLD A/S hướng đến nhóm đối tượng là
các công ty chăn nuôi.
Với nhiều năm là nhà cung cấp cho cho các khách hàng tại Đan
Mạch cũng như các khách hàng ở nước ngoài đã trang bị cho
SKIOLD nhiều kinh nghiệm trong việc đáp ứng các yêu cầu khác
nhau từ các công ty chăn nuôi trên toàn thế giới, trên cơ sở các
quy định pháp lý khác nhau liên quan đến quyền lợi của động
vật v.v....

Tại SKIOLD, khách hàng là trung tâm và việc phát triển sản
phẩm được diễn ra dựa trên việc tập trung ở khâu đầu vào từ
các nhà sản xuất đầu tiên ở Đan Mạch cũng như trên thị trường
xuất khẩu. Xuất khẩu chiếm 35% tổng doanh thu của SKIOLD.
Tập đoàn SKIOLD bao gồm các công ty con khác nhau, tất cả các
công ty đều là nhà cung cấp cho các trang trại chính hoặc các
công ty có liên quan, làm tăng cường vị thế của tập đoàn thông
qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các công ty con; chẳng hạn như
nhiệm vụ phát triển thường được giải quyết thông suốt trong
toàn tập đoàn.
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