SKIOLD datamix
		 allt for grisstallet

SKIOLD GöR
HEL A SKILLNADEN!

den kompletta
			

leverantören

•

Komplett leverantör

•

Hög teknisk kompetens

•

Nära till service

•

Flexibla lösningar

SKIOLD datamix är din kompletta leverantör till
grisstallet. De flesta varor som blötutfodring,
transponderutfodring, torrutfodring, ventilation, larm
och dimmspridning kommer från egen tillverkning.
Övriga produkter såsom inredning, hoar och spalt
kommer från kända leverantörer i Sverige och Danmark.

Denna broschyr visar bara ett axplock av vad vi tillverkar
och säljer. Kontakta oss så får vi diskutera oss fram till
den bästa lösningen för dig! Vi är flexibla och har många
lösningar som vi kan presentera. Vårt moderbolag SKIOLD
har mycket stor erfarenhet från byggnationer i Danmark
och i andra länder världen över.

Tillsammans utformar vi hur ditt stall skall se ut. Vi tar
fram de ritningar som behövs för att få ett väl fungerande
stall.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta de produkter som
passar just dina behov.

När leveransen kommer är vi med och visar hur du
skall montera utrustningen eller så hjälper vi dig med
professionella montörer. Vi har en stor montage &
servicestab som hjälper dig. På helger har vi dessutom
jour för våra blöt-utfodringskunder.
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TransPork &
			

transponder

TransPork

Pigsaver

Torrutfodring med många fördelar. Drivstationen har ett stort
drivhjul som ger säkert grepp och minimal böjning av wiren.
Mottagarstationen som är tillverkad i rostfritt material på alla
vitala delar kan monteras såväl invändigt som utvändigt. Transportwiren (patenterad) är behandlad med en specialolja och
därefter belagd med en stark gummilegering mellan medbringarna. Detta gör att wiren håller sig smidig och att det inte kommer ned wiretrådar i fodret. Utfodringen kan köras på många
olika sätt från manuell till helautomatisk körning med tömning
av volymdoserare. Även fasutfodring kan erhållas.

Med SKIOLDs PIGSAVER doserar du en liten mängd smågrisfoder direkt i grisningsboxen. Denna startar precis före utfodringen av suggan och lockar bort smågrisarna från suggan innan
hon äter. Detta räddar smågrisarna från att bli ihjälklämda samtidigt som det ökar tillväxten. Pig savern styrs automatiskt via
foderdatorn.

Transponderutfodring
SKIOLDs transponderutfodring ger dig möjlighet att
utfodra sinsuggorna individuellt. Systemet medför
att du enkelt kan selektera ut enskilda suggor eller grupper för behandling eller när suggorna skall
till grisningsavdelningen. Färgmärkning av enskilda
suggor är möjlig när suggan är inne i foderstationen
och äter. Det gör det enkelt att söka upp rätt sugga.
Datasystemet har stora möjligheter för att förbättra
management. Transponderutfodringen har kraftig foderstation som kan utfodra torrt eller blött. Rostfritt
fodertråg.

komplett
			

ventilationsprogram

SKIOLD:s undertrycksventilation är anpassad för
den moderna svinproduktionen och används till
alla djurgrupper. Med fläktar med den senaste
motortekniken, PM-motorn, minimerar man
energiåtgången maximalt. Jämfört med äldre fläktar
kan energiåtgången minska med så mycket som
70 procent. Ventilationen styrs enkelt med vår
nyhet Visiovent. Via en touchpanel, som även klarar
arbetshandskar, navigerar man enkelt i de olika
menyerna. Styrningen hanterar förutom ventilationen
även värme, dimning och blötläggning.

•

Lågenergiförbrukning

•

Fläktar med PM-motorer

•

Lättvättade trummor av PE-plast

•

Nödöppning vid larm som
standard

noggrann, driftssäker & servicevänlig
			

blötutfodring

DM 6000
DM 6000 är beteckningen på SKIOLD:s nyaste styrsystem,
som gör det möjligt att samla foderberedning, multifas,
torr, standard blöt, mixväxling och restlös utfodring i en och
samma styrningsenhet med identiska managementbilder,
oavsett vilket utfodringssystem som används i det enskilda
stallet. Till systemet hör naturligtvis både att via internet
manövrera anläggningen samt att använda PDA handterminal direkt i stallet.

Restlös Blötutfodring
Uppbyggnaden av detta system består av en blandartank

och en vätsketank. Vätsketanken blandar den mängd vätska
som skall användas till utfodringen (typiskt inkl. syra) som
därefter pumpas till blandartanken genom rörsystemet.
Efter detta vägs resterande foderkomponenter in i blandartanken När utfodringen startar trycks foderblandningen ut
i rörsträngen och vätskan som finns där returneras till vätskeblandaren. När blandartanken är tom skiftar styrningen
så att pumpen suger från vätsketanken och utfodringen
fortsätter till foderblandningen är slut i rörsträngen. På detta vis blir det bara vatten kvar i rören. Med restlös blötutfodring säkras det att det alltid utfodras med friskt foder
med bättre foderupptagning hos djuren som resultat.
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stål, plast, betong
			

inredningar

Vi erbjuder alla typer av inredningar av stål, plast, laminat
och betong. I de flesta fall en kombination av dessa material
för att få den optimala inredningen. Boxarna byggs upp efter
dina önskemål och synpunkter, där vi t.ex. tar hänsyn till styrka, täthet och rengöring.
Eurolineinredningen bygger på att väggarna är av betongskivor eller en kombination av betongskivor och stål. Gödselgånggrindart och mellanväggar över tråg utföres t.ex. i massivt stål och varmgalvaniseras eller rostfritt.

Alla typer av inredning ingår i sortiment för suggor, tillväxtgrisar och slaktgrisar. Grisnings och enhetsboxar för lösgående suggor med eller utan skyddsgrindar. PVC-inredningar
används i första hand till tillväxtgrisar medan övriga material
används till alla kategorier av grisar. Inredningen kan kompletteras med vatten-system i rostfritt stål och PVC. Andra
produkter är klimatak för smågrisar och tillväxtgrisar för bästa miljö för den lille grisen
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Övrigt
		

silo, spalt, utgödsling & värme

SPALT
I dagens moderna grisproduktion används många
olika typer av spalt och dränerande golv. SKIOLD
datamix har ett stort urval av alla typer av
dränerande golv. Betongspalt används i de flesta
fall till sinsuggor och slaktsvin. Under senare år har
gjutjärnsspalten ökat i försäljning. Här finns det
olika typer av spalt med varierande öppningar och
stavbredder beroende på djurgrupp. Plastspalten
finns i en mängd olika kombinationer och även
tillsammans med gjutjärnsspalt.

VÄRME
I alla nybyggda stallar i dag planeras vilken värme
som skall användas för att värma upp stallet. I
många fall används värmepump där värmen tas
från gödselrännorna till värmepumpen för att sedan
värma upp golven eller till stallvärme via värmerör.

Andra värmer stallet med en havrebrännare. SKIOLD
datamix har det du behöver för att på billigaste sätt
värma stall och ekonomiutrymmen.

SILO FÖR FODER OCH SPANNMÅL
Komplett program med fodersilo i stål, glasfiber
eller tyg. För spannmål finns det glasfibersilo för
gastät lagring. Enkel och energisnål lagring. Inga
torkkostnader – direkt från fältet till silo och sedan till
djuren.

UTGÖDSLING
Komplett utgödslingsprogram såsom linspel
och hydraulisk utgödsling. Alla typer av skrapor
och slädar finns i sortimentet. Många installerar
vakumutgödsling i sina stallar när man bygger
nytt. Du kan även kombinera olika typer av
utgödslingsutrustning.
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