SKIOLD PRODUKTPROGRAM

SKIOLD GØR EN FORSKEL!

DIN KOMPLETTE LEVERANDØR
Foderblandingsanlæg
Tørfodringsudstyr
Vådfodringsudstyr
Komplet klimaprogram

Foderblandingsanlæg
& komplet ventilationsprogram
SKIOLD FODERBLANDINGSANLÆG

SKIOLD KLIMA

SKIOLD har mangeårig erfaring inden for
alle løsningsmuligheder. Anlægget designes og konstrueres specifikt til at opfylde
dine detaljerede krav. SKIOLDs modulopbyggede koncept og den enkle konstruktion gør implementeringen af dit foderanlæg
nem og hurtig. SKIOLD er leveringsdygtig
inden for traditionelle foderblandingsanlæg eller fuldautomatiske anlæg, som
er computerstyret med fuld overvågning
på skærm og sporbar produktion samt
managementoplysninger. SKIOLD foderanlæggets design er forberedt til nem og
problemfri udvidelse, såfremt dine behov
ændrer sig med tiden. Det bedst mulige
produktionsudstyr sørger for den allerbedste foderkvalitet. En SKIOLD fodermølle er
altid en fremtidssikret løsning.

SKIOLD har 30 års erfaring med ventilation
i svinestalde. SKIOLD tilpasser løsninger,
som er up-to-date og baseret på omhyggeligt afprøvede komponenter, som hver især
opfylder de store krav, der stilles af moderne svineproducenter over hele verden.
Undertryksventilation, ligetryksventilation,
naturlig ventilation, varme og alle styringer
og kommunikationer, overbrusning, iblødsætning, alarmenhed og nødventilation.
En bred vifte af komponenter til luftindtag,
styring og udblæsning gør det muligt for
SKIOLD at designe et energivenligt ventilationsanlæg, som dækker stort set alle
behov.

SKIOLD Fodringsudstyr
Komplet program inden for
tør- og vådfodring
SKIOLD TØRFODRING

SKIOLD VÅDFODRING

SKIOLD har et omfattende program inden
for tørfoderudstyr samt den største knowhow inden for fodersystemer. Vi kan derfor
opfylde ethvert krav eller behov. Fodersystemerne anvendes primært i svinestalde,
men kan også anvendes til transport af
mel i forbindelse med formalingssystemer.
SKIOLD har altid haft fokus på pålidelighed
og brugervenlig styring af produkterne. Et
krav fra alle svineproducenter om en effektiv og optimal produktion har været et af
vore grundliggende mål i forbindelse med
nyudvikling af udstyr og systemer. Inden
for en kort horisont vil nutidens krav om
supervision og datakommunikation, omgående information omkring driftsøkonomi
samt historik omkring svin/sti/afdeling
blive betragtet som en selvfølge. Det er
SKIOLDs hensigt at være på forkant med en
produktudvikling, som rækker mere end 10
år frem.

SKIOLDs vådfodringssystem er konstrueret
til at imødekomme professionelle svineproducenters krav med hensyn til driftssikkerhed, brugervenlighed og fleksibilitet. Systemet er baseret på en industri-computer,
der med en Windows brugerflade, viser
hændelser på skærmen, efterhånden som
de opstår i staldene. Det betyder, at nye
medarbejdere uden kendskab til vådfodring straks føler sig fortrolige med driften
af systemet. Fleksibiliteten gør systemet
egnet til såvel mindre som større bygninger.
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SKIOLD - den komplette leverandør

SKIOLD A/S er blandt Europas største producenter af udstyr til
mekanisering af moderne landbrug og har mangeårig erfaring
med produktion og rådgivning inden for fodersystemer,
ventilation og anlæg til foderfremstilling. Målgruppen er
animalske producenter.
Mange år som leverandør til danske og udenlandske kunder har
givet SKIOLD stor erfaring med på verdensplan at tilfredsstille
animalske producenters behov på basis af forskellige lovkrav
omkring dyrevelfærd osv.

Hos SKIOLD er kunden i centrum, og produktudviklingen sker
med fokus på input fra de mest fremsynede producenter i
Danmark og på eksportmarkederne. Eksporten udgør 35% af
SKIOLDs samlede omsætning.
SKIOLD-koncernen består af diverse selskaber, som alle
er leverandører til primærlandbruget eller relaterede
forretningsområder, hvilket styrker deres position gennem
et tæt samarbejde selskaberne imellem. Eksempelvis løses
udviklingsopgaver ofte på tværs af koncernen.
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