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SKOV
Klima for vækst siden 1966

Leo Østergaard, CEO, SKOV A/S

SKOV bidrager til en effektiv
og bæredygtig global
fødevareproduktion, der leverer
sunde fødevarer produceret med
hensyn til for dyrevelfærd.

Østergaard, hvor det hele begyndte.

Vi leverer klimaløsninger,
farm management og digitale
værdikædetjenester til animalsk
produktion verden over.
Med et partnerskab med SKOV har du
os med fra idéfasen til det endelige
projekt. Du får en partner som kan
omdanne viden til løsninger, der kan
forbedre din husdyrproduktion og
forøge dit overskud.
"Vi arbejder for optimale forhold for
dyr, mennesker og miljø. Vores systemer
kan tilpasses alle typer bygninger og
er pålidelige og effektive under alle
klimaforhold."
– Leo Østergaard, CEO, SKOV A/S
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SKOV
Verdensomspændende tilstedeværelse

SKOV hovedkvarter, Udviklingsafdeling, Testcenter og Produktion. Glyngøre.

Det er vigtigt at kende de forhold vores
systemer skal installeres under for
at opfylde kundernes krav og deres
behov for velfungerende systemer.
Det kræver et indgående kendskab
til de lokale forhold, herunder klima,
lovgivning, byggestil osv. Samtidigt
er det også en fordel at være tæt på
projektet.
Desuden skal kunden også have
adgang til rådgivning fra SKOV og
kunne indgå i samtaler til enhver
tid, og det er derfor vi har bygget et
vidtforgrenet netværk af forhandlere
og servicepartnere, som dækker alle
tidszoner.
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Hvorfor vælge SKOV
Virksomhedens DNA

Fremtidssikrede produkter
Vores produkter udvikles og finjusteres
i samarbejde med landmænd over hele
verden for at imødekomme netop dine
behov i din produktion.
Big data – stor værdi
Vores datadrevne løsninger gør dig
i stand til at overvåge og justere
driftsmiljøet i din stald i realtid.
Gennemtestet til at holde
Vores produkter gennemgår en
omfattende testproces, før de lanceres
på markedet. Vi måler produktets
ydeevne i fuld skala i vores luftfysiske
testcenter.
Made in Denmark
SKOV producerer alle staldcomputere
i Glyngøre i en effektiv, moderne, ISOcertificeret elektronikproduktion, der
sikrer produkter af høj kvalitet.
Skræddersyet løsning
Vores projekteringsafdeling
forvandler dine ideer og ønsker til
systemløsninger i tæt samarbejde
med dig og andre relevante
samarbejdspartnere.
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Levering til tiden
Vi lægger vægt på vigtigheden
af rettidig

og korrekt levering.
Vores logistikcenter sørger for
rettidig levering af alle forsendelser
- indenlandske såvel som på
verdensplan.
Finansiering
Vores økonomiafdeling hjælper dig
gerne med at realisere dit projekt med
de bedste finansieringsvilkår.
Én kontaktperson
Din kontakt hos SKOV følger som
projektleder op på tidsplaner og
leverancer og sørger for, at varerne
leveres til tiden.
Sørger for det virker
Din installation er i trygge hænder,
når vores montører står for den.
Vi kan også tilbyde at supervisere
installationen, hvis du og dit personale
foretrækker selv at udføre installationen.
Hjælp til at komme i gang
Vi er med dig hele vejen og sørger for,
at du og dit personale bliver informeret
og vejledt i den bedste udnyttelse af
ventilationsanlægget.

SKOV Academy – Lad os komme i
gang med oplæringen
Vi afholder kurser året rundt på vores
hovedkontor i Danmark og på farme
over hele verden.
Service døgnet rundt, året rundt
Du kan forvente en hurtig og kyndig
service, når du har brug for det.
Enten af SKOVs servicepersonale eller
gennem vores mange forhandlere og
deres personale.
Kontinuerlig drift
Vi er med dig hele vejen og sikrer, at
du og dit personale bliver informeret
og vejledt i den bedste udnyttelse af
ventilationsanlægget. Regelmæssig
service sikrer, at din produktion kører
optimalt uden nedetid.
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Ventilation

Introduktion til ventilation
Klima for vækst

Korrekt styring af ventilationen
er nøglen til succes
Staldklimaet er en af de mest kritiske
faktorer for dyrenes velfærd.
Det stiller høje krav til ventilationsanlægget
at sikre den korrekte temperatur,
luftkvalitet og luftfugtighed uanset
klimaforholdene.
Optimalt klima sikrer en optimal
komfortzone – et temperaturområde
hvor dyrene hverken har det for varmt
eller for koldt.
Hvis temperaturen er for lav, bruger
dyrene mere foder til at opretholde
kropstemperaturen i stedet for at
bruge den tilvækst. Fordelingen af dyr
i bygningen bliver ikke jævn, og det
påvirker strøelsen negativt.

Det reducerer også tilvæksten. Små
kyllinger er mere følsomme over for
det forkerte klima end ældre kyllinger.
Men det er vigtigt at have det rette
klima til alle typer og størrelser af dyr.
Korrekt og effektiv ventilation
bidrager til:
• Bedre foderudnyttelse
• Større tilvækst
• Kortere produktionstid
• Større afkast per kvadratmeter
• Reduceret medicinforbrug
• Mindre sygdom og højere
dyrevelfærd
• Lavere dødelighed
• Lavere energiforbrug

En for høj temperatur reducerer
foderindtaget, så dyrene drikker mere
vand.
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Low Power Ventilation
LPV-systemer

Korrekt styring af luftretning,
-mængde og -hastighed
LPV-anlægget er et klassisk undertryksanlæg, der anvendes til ventilation af
fjerkræsproduktionsanlæg. Anlægget
er beregnet til tempererede egne
af verden og kan tilpasses de fleste
stalde.
Når det er koldt udenfor, blandes
friskluften med staldluften, inden
den når det område, som dyrene
opholder sig i. I varme perioder suges
luften hurtigere ind i stalden, så luften
cirkulerer omkring dyrene.
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Fordele:
• Ensartet klima året rundt for dyrene
• Lavt strøm- og varmeforbrug
• Lave driftsomkostninger, effektive
skorstene, ventilatorer og
reguleringsprincipper
• Nødopluksystem, der giver maksimal
sikkerhed
• Nemt at installere og lave
vedligeholdelsesomkostninger
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Combi-Tunnel
(CT) System

De bedst mulige
produktivitetsforhold ved
skiftende vejrforhold
Combi-Tunnel er et fuldautomatisk
system til alle vejrforhold, som giver
de bedste produktivitetsforhold, når
udetemperaturen skifter fra meget
koldt til meget varmt.
Når udetemperaturen er lav,
holder anlægget temperaturen og
luftfugtigheden på et ideelt niveau
ved at fjerne overskydende fugt og
varme, der genereres inde i stalden.
Når udetemperaturen er høj, køler
systemet dyrene med lufthastighed og
kølesystemer.
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Fordele:
• Automatisk tilpasning til
udeforholdene og dyrenes alder
• Lukket produktionsmiljø
• Styrer temperatur, fugtighed,
lufthastighed og luftkvalitet
• Ensartet klima i hele stalden i kolde
perioder
• Anvender lufthastighed og en chilleffekt i varme perioder
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Tunnel
Systemet

Et enkelt anlæg der køler dyrene
Med SKOVs Tunnel-ventilation sikrer du
den korrekte temperatur i stalden på
trods af de høje temperaturer udenfor.
I et Tunnel-ventilationsanlæg er
luftindtaget placeret i siderne eller i
den ene gavl. Luftindtaget er udstyret
med kølepads. I den modsatte ende
af tunnelåbningen skaber store
gavlventilatorer en kølende luftstrøm
(chill-effekt) i staldens længderetning.
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Fordele:
• Lave startomkostninger
• Perfekt anlæg til tropiske egne
på grund af anlæggets høje
lufthastighed med chill-effekt og
kølestyring
• En omkostningseffektiv løsning til at
køle dyrene i et tropisk klima
• Avanceret kølestyring giver et stabilt
klima
• Anlægget fjerner effektivt
overskydende varme og uønskede
gasser
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Tunnel-Plus
Systemet

Udviklet til produktion i et
tropisk klima
Tunnel-Plus er udviklet specielt
til produktion af dyr på gulvet i et
tropisk klima. Sammenlignet med
et almindeligt tunnelsystem er det
en markant opgradering af dyrenes
velfærd og vækstforhold i disse
områder.
Princippet i et Tunnel-Plus-system er,
at det benytter stråleventilation via
vægventiler til små kyllinger. Til større
dyr og ved højere udetemperaturer
bruges tunnelventilation, som opnår
store lufthastigheder blandt dyrene,
så der opstår en køleeffekt, når det er
påkrævet.
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Fordele:
• Reducerer temperaturforskelle fra
den ene ende af bygningen til den
anden i kølige og kolde perioder.
• Giver en jævn fordeling af dyrene i
bygningen, så alle får samme gode
vækstforhold.
• Reducerer behovet for broodingområder

DOL 119
CO2-sensor

16

15

2

17

DOL 53
Ammoniaksensor

15

DOL 114
Temperatur- og fugtføler

10

DA 820
Udsugningsenhed

9

BF 55
BlueFan luftudtag

DOL 114
Temperatur- og fugtføler

DOL 2400
Alarm

1

DOL 534
Klimacomputer

3

DOL 278
Nødopluk

12

4

DA 1211
Vægventil

6

17K
Tunnelindtag

DA 150B
Padkølesystem

13

Ligetryk
Systemet

Fuld kontrol over luftindtag og
-udtag
Ligetryksanlægget er beregnet for
tempererede egne af verden og kan
tilpasses de fleste fjerkræhuse.
I et ligetryksanlæg tilføres friskluften
gennem tagventiler, og udtaget ledes
gennem skorstene, der begge er
udstyret med aktive ventilatorer, der
sikrer et neutralt tryk.
Især fjerkræstalde med friland kræver
ligetryksventilation.
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Fordele:
• Nøjagtig styring af ventilationskapaciteten og dermed klimaet
• Ensartet fordeling af dyrene
• Velegnet til sammenbyggede stalde,
hvor vægventiller ikke kan anvendes
• Velegnet til stalde, som ikke er
lufttætte, såsom gamle, utætte stalde
eller frilandsstalde
• Robust anlæg til vinter, hvor
recirkulationen hjælper med at holde
omkostningerne til opvarmning nede
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Slagtekylling og forældredyr
Produktion
Slagtekylling
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Produktion
Styring af foder, vand, vægt og lys

Levering af de bedste resultater
kræver, at man er i stand til at overvåge
produktionen løbende og foretage
korrektioner, hvis den tager en uventet
drejning.
SKOVs produktionsstyring omfatter
produktionsmoduler, der er tilpasset
slagtekyllinger og forældredyr.
Funktionerne muliggør systematisk
overvågning og effektiv kontrol af
produktionen.

Slagtekylling
SKOVs produktionsstyring omfatter
produktionsmoduler tilpasset
slagtekyllinger. Funktionerne muliggør
systematisk overvågning og effektiv
kontrol af produktionen.
Disse produktionsmoduler kan
overvåge dyrs daglige tilvækst,
foderindtag, foderomsætning
(FCR), forholdet mellem vand- og
foderforbrug og dødelighed.
Ændringer i vandforbruget kan indikere
udbrud af sygdom og vandspild, øget
temperatur i stalden eller dårligt foder.
I tilfælde af sygdomsudbrud eller øget
temperatur i stalden stiger dyrenes
vandindtag.
Det er altafgørende, at producenter
af slagtekyllinger kender dyrenes
vægt for at overvåge og styre deres
produktivitet.
For at kontrollere dyrenes adfærd er
det nødvendigt at give dem den rette
mængde lys de rigtige steder på rette
tid.
Fordele:
• Løbende overvågning og styring af
produktionen
• Avanceret foderprogram, der sikrer
optimal FCR/PEF
• Vandovervågning og -kontrol
- hurtig reaktion i tilfælde af
uregelmæssigheder
• Lysstyring for god dyrevelfærd

Forældredyr
Ved opdræt er det vigtigt at overvåge
tilvækst og ensartethed og sikre
den korrekte mængde foder. Det er
afgørende at opnå optimal tilvækst og
ensartethed for dyrene.
Ved ægproduktion er det altafgørende
at overvåge ægproduktionen,
styre fødefordelingen og overvåge
dyrenes foderindtag og vægt. En eller
flere elektroniske ægtællere tæller
automatisk de producerede æg. Det
er også muligt at registrere gulvæg,
systemæg og redeæg.
Produktionsstyringen sikrer præcis
dosering af foder til både haner og
høner. Foderet vejes og tildeles via
foderskål eller foderkædelinjer med
mange destinationer.
For at kontrollere dyrenes adfærd er
det nødvendigt at give dem den rette
mængde lys de rigtige steder på rette
tid.
Fordele:
• Løbende overvågning og styring af
produktionen
• Avanceret foderprogram til hele
holdet
• Avanceret foderprogram, der sikrer
optimal ægproduktion
• Vandovervågning og -kontrol
- hurtig reaktion i tilfælde af
uregelmæssigheder
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Farm management
Forøg din produktivitet

En SKOV-styring styrer klimaet og
produktionen på staldniveau og sender
data til FarmOnline.
Alle vigtige produktionsdata
vises på én skærm i FarmOnline,
som giver et hurtigt overblik og
muliggør dybtgående analyser. Med
programmet kan du se og ændre
de valgte værdier for temperatur,
fugtighed, ventilation, køling og varme.
Det giver dig et hurtigt overblik over
aktuelle og historiske data, så du kan
overvåge udviklingen af individuelle
hold og sammenligne dem med
hinanden.
Virksomhedsperspektiv
Virksomheder som ejer flere gårde
på flere forskellige steder får adgang
til data, som giver et fuldstændigt
overblik over deres landbrug, så de kan
udvikle deres virksomheder yderligere.
Data overføres direkte fra computeren
til en managementsystem-PC på
hovedkontoret. Alle data er i realtid og
påvirkes ikke af manuelle processer,
der kan forårsage fejl og forringe
datavaliditeten.
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Ledelsen kan sammenligne
afgørende produktionsdata på
tværs af de individuelle farme og
koncentrere indsatser på farme, hvor
produktiviteten skal forbedres.
Fordele:
• Pålidelige, bekræftede og filtrerede
data fra et ubegrænset antal farme
• Et komplet overblik over
produktionen på alle niveauer farme, regioner og globalt
• Mulighed for at handle hurtigt i
tilfælde af uregelmæssigheder på
en hvilken som helst farm uanset
geografisk placering
• Forbedret produktions- og
forretningsudvikling baseret på
pålidelige realtidsdata
• Effektiv implementering af
managementstrategier i de
forskellige regioner
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Farm management
FarmOnline-apps

Survey
Oversigtsmodulet giver et
samlet overblik over klima- og
produktionsdata for et ubegrænset
antal bedrifter og stalde. Oversigten
viser data i realtid uden forsinkelse.
Fordele:
• Mange stalde - samlet overblik
• Udnyt den dygtige arbejdskraft
optimalt
• Brug gode erfaringer fra én bedrift
på andre bedrifter

Climate
Dette modul viser typisk klimadata for
temperatur og luftfugtighed, men kan
også vise data for CO2 og ammoniak.
Fordele:
• Stabilt staldklima - ensartet, høj
produktivitet
• Hurtigt overblik - brug din tid på
dyrene og ikke på kontoret
• Observer afvigelser, før de får
konsekvenser

Production - Broiler
Der vises data om slagtekyllingers
vægt, dødelighed, FCR og PEF. Foder
udgør op til 80 % af omkostningerne i
produktionen af slagtekyllinger, hvorfor
det er afgørende at fokusere på
optimal udnyttelse.
Fordele:
• Sikre vækst gennem optimal
foderudnyttelse
• Hurtigt overblik - brug din tid på
dyrene og ikke på kontoret
• Observer afvigelser, før de får
konsekvenser

Production - Breeder
Produktionsmodulet for forældredyr
bidrager med relevante analyser
baseret på information om foder, vand,
lysforhold, æg og dødelighed.
Fordele:
• Dyr af høj værdi kræver ekstra
opmærksomhed
• Hurtigt overblik - brug din tid på
dyrene og ikke på kontoret
• Observer afvigelser, før de får
konsekvenser

Trend Warnings
Trend Warnings-appen hjælper med
at optimere produktionsresultatet ved
at reagere hurtigere på afvigelser i
indtag.
Fordele:
• Hurtigere reaktion på ikke-optimale
afvigelser i indtag - forbedring af
produktionsresultatet
• Tilpasset reference og advarsler,
der giver et retvisende overblik over
holdets produktionsresultat
• Forslag til forbedringer i tilfælde af et
dårligt produktionsresultat

Remote Access
Remote Access modulet giver
mulighed for at opnå en 100 % identisk
visning og betjening af alle klima- og
produktionscomputere, der er tilsluttet
netværket.
Fordele:
• Samme betjeningsgrænseflade uanset om du befinder dig i stalden
eller på kontoret
• Sikker og tryg betjening - undgå fejl
• Serviceteknikere eller konsulenter
kan rådgive dig, uanset hvor de
befinder sig.
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Systemet
Komponenter

1

2

3

DOL 539 klima- og produktionscomputer

DOL 2300/2400 alarm

DOL 278 nødopluk

• Præcis og effektiv kontrol af klima og
produktion i fjerkræstalden
• Fleksibel software- og hardwareløsning
• Klimastyringen er baseret på temperatur og
fugtighed og derudover på CO2- og NH3niveauet
• Præcis klimastyring - optimale
vækstbetingelser for alle fjerkræ i stalden
• Adaptiv styring – kunstig intelligens, der sikrer
større produktivitet og dyrevelfærd
• Dynamic MultiStep – lavt energiforbrug og
optimalt klima
• Tilpasset softwarepakke til slagtekyllinger,
æglæggere og forældredyr, der opfylder de
specifikke behov
• Sikring af korrekt foder- og vandmængde til
optimal udnyttelse af vækstpotentialet
• Altid styr på tingene - løbende beregning af
FCR og EPEF

• Sikring af dyrevelværd og dine investeringer
• Overvåger temperatur, fugtighed, tom silo,
vand, brand osv.
• Avanceret temperaturovervågning med
kontrol af udetemperaturen.
• Fingerprintscanner eller PIN-kode med seks
cifre
• Brugervenlig touchscreen med lettilgængelige
overbliksmenuer.
• DOL 2400 overvåger også sin strømforsyning
og batteri-backup

• ON/OFF eller temperaturstyret
• Ved et strømsvigt er de første 5 minutter
afgørende for dyrevelfærden
• Sikring af dyrevelværd og dine investeringer
• Forsikringsselskaber tilbyder ofte lavere
forsikringspræmier i forbindelse med lavere
risiko
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DA 1200/1211/1911 vægventil

DA 60-820 tagventil

17K tunnelventil

• Til indmuring eller vægmontering
• Ensartet klima i hele stalden
• Ventilerne lukker tæt til, så der ikke
forekommer træk eller falskluftindtag
• Fuldstændigt isolerede - ingen kondensvand
eller isdannelse
• Aktiveres med trækstang - alle ventiler bevarer
den indstillede åbningsgrad
• Vedligeholdelsesfri og med lang levetid

• Til undertryks- og ligetryksanlæg
• Ensartet klima - også i store stalde
• Optimalt til sammenbyggede stalde og stalde
med vanskelig indretning
• Ikke følsom over for vindforhold udenfor
• Ingen træk i områder med dyr
• Ensartet fordeling ved 100 % trinløs regulering

Til Tunnel- og Combi-Tunnel-systemer
• Perfekt egnede til stalde med kort afstand til
væg, som f.eks. ved produktion med burhøns.
• Luftstyring - optimal luftgennemstrømning
• Fås både med halv- og højisolerede spjæld
• Lufttætte i lukket tilstand
• Kan anvendes med nødopluk
• Lavere produktions- og monteringsudgifter
• Robuste og nemme at rengøre
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DA 65-600 chill-enhed

BF 50 BlueFan

DA 55 BlueFan

• Optimal lufthastighed og luftfordeling
• Stort luftkast - færre enheder, der skal blæse
over stor afstand
• Slidstærke højkvalitetsmaterialer, der tåler
højtryksrensning
• Manuelt eller eldrevet løft til at lette
rengøringen af stalden
• Den indbyggede ventilator styres trinløst

• Til Tunnel- og Combi-Tunnel-huse
• Høj ydelse og lavt energiforbrug
• Ingen korroderende materialer - intet rust eller
behov for hyppig udskiftning
• Trykstabil - ingen problemer ved kraftig vind
• Lufttæt spjæld og god isolering - ingen træk
eller forkert luftindtag
• Fås i trinløse (0-100 %) varianter og ON/OFFvarianter

• Egnet til større stalde med Tunnel eller CombiTunnel
• Lavt strømforbrug
• Ingen støj, når spjældene åbnes
• Nem at montere og rengøre
• Større ydelse - der behøves færre ventilatorer
• Lang levetid - plastkabinet og plastvinger
• Plast og rustfrit stål - ingen rust og korrosion

10
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DA 600/820/920 indblæsningshoved

DA 2000 højtrykskøling

DA 100B/150B padkøling

• Stort udvalg af skorstensløsninger til alle
formål
• Aerodynamisk og optimeret til LPCventilatoren
• Maksimal luftydelse ved lavt energiforbrug
• Robuste under alle vejrforhold
• Profilerede tagplader - intet behov for tætning
• Monteret på siden eller i kip - tilpasses nemt
til taget

• Bevar den høje produktivitet i varme perioder
• Intet eller mindre fald i produktiviteten i varme
perioder
• Undgå varmestress for dyrene og større
dødelighed i meget varme perioder
• Optimering af luftfugtigheden i stalden med
henblik på større produktivitet og dyrevelfærd.
• Støvbinding - bedre luftkvalitet og arbejdsmiljø

• Bevar den høje produktivitet i varme perioder
• Stor padoverflade - stor køleeffekt giver større
produktivitet
• Intet eller mindre fald i produktiviteten i varme
perioder
• Undgå varmestress for dyrene og større
dødelighed i meget varme perioder.
• Der tilføres ikke yderligere fugt til luften - kan
anvendes i områder med høj luftfugtighed
• Et robust system, selv ved dårlig vandkvalitet
• Enestående løsning til varme og tørre områder,
der forhindrer temperatursvingninger
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Systemet
Komponenter
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Spiraflex

DA 175 aktuator

DOL 114 temperatur- og fugtføler

• Ribberør, der anvendes til vandbaserede
rumopvarmningssystemer
• Spiraflex giver et optimalt klima, da systemet
ikke udleder CO2 i luften
• Systemet optimerer luftfordelingen med
minimal ventilation – samme gode klima for
alle dyr
• Spiraflex ribberør giver effektiv og
omkostningseffektiv opvarmning af luften i
huset
• Fuldsvejsede ribberør, der sikrer en høj
dokumenteret varmeydelse
• Let at installere med rustfrie
forbindelsesmuffer uden brug af
specialværktøj

•
•
•
•
•

• Højpræcisionsføler til måling af relativ
luftfugtighed og temperatur
• 2-i-1-føler
• Korrekte målinger af fugt, også i stalde med
skiftende og høje fugtniveauer
• Udviklet til det barske staldmiljø
• Den kan blive i stalden under rengøring

16

Til alle slags luftindtag
Nøjagtig regulering af alle luftindtagstyper
LED-visning af driftsstatus
24 V-version til nødopluk
Vedligeholdelsesfri og med lang levetid

17
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DOL 119 CO2-sensor

DOL 53 ammoniaksensor

DOL 90 vandur

• Måling af kuldioxid
• Indikator for luftkvalitet i stalden
• Lavere omkostninger - optimalt ventilationsog varmeniveau
• Indsamling af data til lovgivningsmæssige
formål

• Måling af ammoniak (NH3)
• Styring af strøelse - ensartet fordeling
• For høje ammoniakkoncentrationer medfører
højere FCR, lavere tilvækst og nedsat velfærd
• Korrigerende handling over for NH3-niveau

• De indsamlede data sikrer et komplet overblik
over vandforbruget i de forskellige sektioner
eller stalde
• Pålidelig og overskuelig
• Korrekt vandmåling
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DOL 94 fjerkrævægt

DOL 98S fjerkrævægt

DOL 199 silovejning

• Kan veje dyr op til 10 kg. Data som f.eks.
dyrevægt, vægtfordeling, antal af vejninger
og vægtforøgelse er løbende til rådighed i
produktionscomputeren.
• Vejedata baseret på 24/7 365
• Pålidelige vejedata baseret på et stort antal
vejninger
• Styresystemet har altid adgang til realtidsdata
• DOL 94 er nem at håndtere, rengøre og
kalibrere

• Kan veje dyr op til 20 kg. Data som f.eks.
dyrevægt, vægtfordeling, antal af vejninger
og vægtforøgelse er løbende til rådighed i
produktionscomputeren
• Vejedata baseret på 24/7 365
• Pålidelige vejedata baseret på et stort antal
vejninger
• Styresystemet har altid adgang til realtidsdata

• En silovejecelle registrerer vægten af
siloens indhold og overfører den til DOL 199
silovejeboksen, som sender disse data videre
til produktionscomputeren. Der kan sluttes op
til fire siloer til en DOL 199 silovejeboks
• 2-i-1-føler
• Korrekte målinger af fugt, også i stalde med
skiftende og høje fugtniveauer
• Udviklet til det barske staldmiljø
• Den kan blive i stalden under rengøring
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DOL 99B fodervægt

DOL 9940 fodervægt

DOL 192 ægtæller

• DOL 99A vejer portioner på op til 20 kg og kan
tilsluttes til en produktionscomputer
• Designet til det barske og tørre miljø i en stald
• Meget præcis vejning
• Simpel stand-alone løsning

• DOL 9940 er en fodervægt, der vejer portioner
på 10 til 40 kg. Vægten bruges i stalde til at
sikre en retvisende afvejning af foderoptaget.
• Konstrueret til barske og støvede omgivelser
• Meget præcis vejning
• Designet muliggør foderblanding
• Nem adgang til rengøring

• Den automatiske ægtæller er berøringsløs
og fungerer med infrarødt lys. Den reducerer
risikoen for skader og forurening og sikrer en
uafbrudt strøm af æg på transportbåndet
• Udvalg af ægtællere til transportbånd af alle
størrelser
• Ægtælling baseret på 24/7 365
• Pålidelige data baseret på store antal
• Styresystemet har altid adgang til realtidsdata
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Climate for Growth
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