2018

TERMÉKKATALÓGUS

PROFESSZIONÁLIS BERENDEZÉSEK
HATÉKONY SERTÉSTENYÉSZTÉSHEZ
GYÁRTÁS

ÉRTÉKESÍTÉS

TANÁCSADÁS

A LEGJOBB TERMÉKEK A LEGJOBB ÁRAKON
Grower Select® a Hog Slat és Georgia
Poultry cégek védjegye, és kifejlesztésének
célja, hogy HOZZÁADOTT ÉRTÉKET hozzon
ügyfeleink számára. Mi biztosítjuk a Grower
Select® termékek gyártását, és közvetlen
értékesítését ügyfeleink számára, hatékony
elosztási rendszeren keresztül.
A mérnökökből és minőségügyi műszaki
felelősökből álló csapatunk biztosítja, hogy
a Grower Select termékek megfelelnek az
Önök elvárásaiknak.
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Csigahajtású takarmányellátó rendszer – Egy adagoló

Csigahajtású takarmányellátó rendszer – Két adagoló

Személyre szabott termék- és árajánlat érdekében, forduljon az Alternconsult Kft-hez!
4
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Hizlaló épület, 1000 darab sertésnek, Grow-FlexTM

Ajánlat
Kapcsolat:

2
HS525
1
HS521KIT
1
HS521TKIT
49
MS15031
500
HSFA-75
6
MS15330
12
HSAT75-C
22
HS675
12
GL7580
4
HS531
4
HS593
2
HS520KITA
		
2
HS10323G3-EU
		
2
HS10323G2-EU
2
HS10
24
60638
250
60673
130
60665

Hizlaló rekesz
1.000 darab sertésnek
Grox-Flex™ bővítéssel

Áttetsző tölcsér siló-kitároláshoz, egyenes
Dupla kitároló, modell 75 csapággyal és terelőlappal
Dupla páros kitároló átemelő lappal, modell 75
PVC cső, 3,05 m, modell 75
Grow-Flex™ csigás behordóvonal, modell 75
45° PVC könyök, modell 75
PVC csatlakozó, modell 75
Ejtőcső adapter, modell 75
PVC ejtőcső, belső átm. 75 mm, külső átm. 80 mm
Rögzítő kapocs csomag, takarmányozó vonal, modell 75
Vezérlőegység
Egyszerű kitároló csomag csapággyal és vezérlőegység
adapterrel, modell 75
Takarmányozó sor elektromos motor, 3/4 LE, 256 RPM
fordulatszám-csökkentővel, modell 75
Takarmányozó sor elektromos motor, 1 LE, modell 75
Proxy Plus közelítésérzékelő
Biztonsági kapocs 10,2 cm, ejtőcső csatlakoztatásához
Galvanizált lánc
Horganyzott kampós csavar

www.alternconsult.hu | www.hogslat.ro

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Személyre szabott
termék- és árajánlat
érdekében, forduljon az
Alternconsult Kft-hez!

+36-30-9551317
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1.200 vemhes koca szállás, Grow-FlexTM

Ajánlat
lat:

Kapcso

oca
mhes k
sítő/ve
e
h
m
e
V
szállás ab
ar
1.200 d xTM csigás
l
le
F
ésekke
w
o
Gr
l, bővít
a
n
o
v
ó
behord

Személyre szabott
termék- és árajánlat
érdekében, forduljon az
Alternconsult Kft-hez!
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Takarmányelosztó rendszerek

EGY KITÁROLÓ

9
11

Modell
Modell 55

Cső átm. (OD)
55 mm

Kapacitás kg/perc.

Motor teljesítmény/kW Rendszer max. hossz Bővítés max. hossz

7

			
Modell 75

75 mm

23

			

0,25

45 m

56 m

0,37

76 m

86 m

0,37

24 m

38 m

0,56

45 m

56 m

			

0,75

61 m

75 m

2) Kitároló csomagok

Modell 90

0,37

9m

19 m

A) Egyszerű kitároló csapággyal és átemelő lappal

			

0,56

27 m

38 m

			

0,75

45 m

56 m

HS556KIT....................................................... Modell 55

90 mm

45

HS520KIT....................................................... Modell 75
HS557KIT....................................................... Modell 90

1) Áttetsző tölcsérek
Elég csupán a tölcsér fele tekinteni, a takarmányszállítás esetleges
akadályainak észrevételezése érdekében. A tölcsér áttetsző és ütésálló
polikarbonát injektálással készült. A Grower Select tölcsér bármilyen 406
mm-es nyíláshoz igazodik.

HS524.......................... Áttetsző tölcsér siló-kitároláshoz, 30°

HS525.................... Áttetsző tölcsér siló-kitároláshoz, egyenes
HS530....... Siló-kitároláshoz használt áttetsző tölcsér tartozékai

Négyvonala kitároló csapággyal és átemelő lappal

Négyvonalas kitároló

www.alternconsult.hu | www.hogslat.ro
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EGY KITÁROLÓ

EGY PÁROS KITÁROLÓ

DUPLA KITÁROLÓ

DUPLA PÁROS KITÁROLÓ

KÉT DUPLA KITÁROLÓ

KÉT DUPLA PÁROS KITÁROLÓ

A) Egyszerű kitároló csapággyal és átemelő lappal

C) Dupla kitároló csapággyal, átemelő lappal, terelőlappal

HS556KIT...........................................................................................Modell 55
HS520KIT....................................................... Modell 75
HS557KIT....................................................... Modell 90

HS555KIT....................................................... Modell 55
HS521KIT....................................................... Modell 75
HS558KIT....................................................... Modell 90

HS555TKIT..................................................... Modell 55
HS521TKIT..................................................... Modell 75
HS558TKIT..................................................... Modell 90

B) Egy páros kitároló átemelő lappal
HS556TKIT..................................................... Modell 55
HS520TKIT..................................................... Modell 75
HS557TKIT..................................................... Modell 90

D) Dupla páros kitároló átemelő lappal

F) Dupla páros kitároló dupla átemelő lappa

HS555KITDT................................................... Modell 55
HS521KITDT................................................... Modell 75
HS558KITDT................................................... Modell 90

HS555TKITDT.................................................. Modell 55
HS521TKITDT.................................................. Modell 75
HS558TKITDT.................................................. Modell 90
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E) Dupla kitároló csapággyal és dupla átemelő lappal

Takarmányelosztó Rendszerek

3) PVC cső 3 m, karmantyúval
MS15010........... Modell 55 diam. ext. 55 mm, grosime perete 2,50 mm
MS15031........... Modell 75 diam. ext. 75 mm, grosime perete 3,25 mm
MS15040........... Modell 90 diam. ext. 90 mm, grosime perete 3,50 mm

6) Grow-Flex™ csigás
behordó

4) PVC cső csatlakozó

5) PVC könyök 45° karmantyúval

HSAT55-C..........................................................................................Modell 55
HSAT75-C..........................................................................................Modell 75
HSAT90-C..........................................................................................Modell 90

MS15310.....................Modell 55 küls. átm.55 mm x 2,50 mm, sugár 1,50 m
MS15330................... Modell 75 küls. átm.75 mm x 3,25 mm, sugár 1,50 m
MS15340.................... Modell 90 küls. átm.90 mm x 3,50 mm, sugár 160 m

Újító gyártási eljárásunknak
köszönhetően, a csigás behordó
megbízhatóbb és tartósabb, a
szabványos csigás behordókkal
szemben magasabb hajlító- és
szakítószilárdsággal rendelkezik.

HSFA-55.............................................................................................Modell 55
HSFA-75.............................................................................................Modell 75
HSFA-90.............................................................................................Modell 90

8) Lánc és EMT kapocs
7) Kampós csavar
60655................................................... 6,35 mm x 88,9 mm horganyzott
606655................................................................. 6,35 mm x 88,9 mm inox

R000060673......................................#2 duplaszemű lánc, horganyzott
60678...............................................#2/0 duplaszemű lánc, horganyzott
606733................................................................ #1 duplaszemű lánc, inox
60399...............................................EMT kapocs, 76,2 mm , horganyzott
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9) Biztonsági kapocs 10,2cm, ejtőcső
csatlakoztatásához
60638........................ Kapocs 10,2 cm ejtőcsövek csatlakoztatásához

+36-30-9551317
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11) Ejtőcső
Az ejtőcső összetevői, amelyek a teleszkópos rendszert
alkotják.

A

A – Ejtőcső adapter
B – Felső ejtőcső, PVC áttetsző
C – Alsó ejtőcső, PVC áttetsző
D - Kapocs
Modell

10) Ejtőcső adapter
• Takarmány átengedés 100 %
• A kapocs biztonságos csatlakozású, a víz behatolásának
megakadályozása érdekében átfedő csatlakozásokkal.
• Polimer helyett kopásálló nejlonból gyártva
• Illeszkedik a létező etetőcső típusokhoz

HS655....................................................................................................M55/220
HS675....................................................................................................M75/300
HS690....................................................................................................M90/350

A

B

C

D

55

HS655

GL7580

GL8590

60638

GL7580

75

HS675

GL7580

GL8590

60638

GL7580

90

HS690

HSDT001

HSDT006

60638

HSDT001

HSDT001

HSDT006

60638

HSDT001

Vezérlőegység		

Egyetlen cső

HSDT001...................................................................................... 100 mm bels. átm. x 105 mm küls. átm.x 3,65 m
HSDT002................................................................................... 76,2 mm x bels. átm. x 81 mm küls. átm. x 3,65 m
HSDT003................................................................................ 90,5 mm bels. átm. x 95,25 mm küls. átm. x 3,65 m
HSDT004..................................................................................... 100 mm bels. átm. x 105 mm küls. átm. x 1,83 m
HSDT005...................................................................................... 84 mm bels. átm. x 88,9 mm küls. átm. x 1,83 m
HSDT006..................................................................................... 106 mm bels. átm. x 111 mm küls. átm. x 3,65 m
GL7580............................................................................... ID 75 mm, küls. átm. 80 mm (rendelés méterenként)
GL8590............................................................................... ID 85 mm, küls. átm. 90 mm (rendelés méterenként)

D

B

C
D

14a) Fordulatszámcsökkentő közvetlen meghajtás (256 rpm)
14b) Fordulatszámcsökkentő közvetlen meghajtás (352 rpm)
Fordulatszám csökkentők
13) Rögzítő kapocs csomag, takarmányozó vonal
12) Ellenörző egység takarmányozó vonalhoz
230 voltos egység minden modellhez. Tartalmazza az ejtőkúpot.

HS689..................................................................... Közelítésérzékelő nélkül
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A Grower Select termékeket motorral, fogaskerékkel, 92 cm-es kábellel és
440 ml-es üveg hajtóműolajjal szolgáltatjuk.
Egyfázisú vagy háromfázisú
.

HS10322G2-EU ,55 Kw motoreduktor 356 RPM 3Ph 50Hz 230/400 V
HS10323G2-EU 0,75 Kw motoreduktor 356 RPM 3Ph 50Hz 230/400 V
HS10323G3-EU 0,75 Kw motoreduktor 250 RPM 3Ph 50Hz 230/400 V
HS10324G2-EU 1,1 Kw motoreduktor 356 RPM 3Ph 50Hz 230/400 V

15) Bővíthető kitároló csomagok
G) Egyszerű kitároló csomag, csapággyal és vezérlőegység adapterrel
HS556KITA........................................................................................Modell 55
HS520KITA........................................................................................Modell 75
HS557KITA........................................................................................Modell 90

H) Egyszerű kitároló csapággyal és ejtőcső adapterrel
HS566KITB........................................................................................Modell 55
HS520KITB........................................................................................Modell 75

16) Ejtőkúp
• Csigás behordóvonalas rendszerekhez, modellek: 55, 75 és 90

HS591KIT..........................................................Ejtőkúp vezérlőegységhez

Proxy Plus
• A szigetelt kábelezés az áramkörök nagyobb védelmét szolgálja
• Bármilyen 50/60Hz frekvencián használható
• A piacon található legjobb közelítésérzékelő!
• A gombnyomásos vezérlésnek köszönhetően nincs szükség csavarhúzóra!

HS10................................................................................................... Proxy Plus

Rugalmas ejtőcső
Proxy Classic
• • Helyettesíti Choretime® OEM kód 34255

HS09........................................................................... Proxy Classic

HSFLX-2563F........................Rugalmas ejtőcső belső átm. 76 mm,
galvanizált (7,6 m tekercs)
HSFLX-2564F..................Rugalmas ejtőcső belső átm. 89 mm,
galvanizált (7,6 m tekercs)

Takarmányszintérzékelő
A szintérzékelőnek köszönhetően szükségtelenné válik csúszós, fagyos
lépcsőkre felmászni a takarmányok szintjének ellenőrzése érdekében,
időjárási viszonyoktól függetlenül. A silóra felhelyezett érzékelők valós
időben jelzik a silószintet 60 m távolságon belül. A meglévő riasztórendszer beállítható, hogy telefonos értesítést küldjön, ha a takarmányszint
alacsony...

Silókeverővel

Silókeverő

• Helyezze fel a mágneses érzékelőt a silón található
jelzésre
• Csatlakoztassa a riasztórendszert hozzáférhető telefonkábelek segítségével. NEM SZÜKSÉGES 220 VOLTOS
KÁBEL A SILÓNÁL.
• A riasztó telefonos értesítést küld, ha a takarmányszint
egy kritikus érték alá csökken. A rendszer beállítható,
hogy jelezze, melyik silóban alacsony a takarmányszint.

• Csökkenti a silók elzáródásának
veszélyét, mivel a takarmányáramlást a
kúp középpontja felé irányítja.
• Csökkenti a takarmányszemcsék
elkülönülését, és egységesen adagolja
a takarmányt.
• A nehéz, polietilén keverőkúpot a régi
vagy új silók belső gyűrűjére szükséges
elhelyezni.

HDL540............................................. Siló takarmányszint-érzékelő
HDL59065-952..........Mágneses érzékelő a silón található jelzésre
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Egyszerű kitároló

Dupla kitároló

HS556.....................................................................................................Modell egyszerű 55
HS520.....................................................................................................Modell egyszerű 75
HS557.....................................................................................................Modell egyszerű 90

HS555............................................................................................................Modell dupla 55
HS521............................................................................................................Modell dupla 75
HS558............................................................................................................Modell dupla 90

Négyszeres kitároló, tartozékok nélkül
HS522..........................................................Modell 55 csapággyal és tartozékokkal

U-kapocs csőhöz

Dupla átemelő lap

Bejáratfedél kitárolókhoz

HS541................................................ Dupla átemelő lap

HS526....................................... Bejáratfedél kitárolókhoz

Keverőgolyó 76,2 mm
HS527........................................... Keverőgolyó 76,2 mm

Kitároló ajtók
HS523-12.............................................................................................Egyszerű
HS523-17.................................................................................................. Dupla

Takarmány silókeverő, golyós
• A csigás behordóvonal mozgását felhasználva keveri a takarmányt.
• Használata csökkenti a takarmányadagoló rendszer elzáródásának
és a takarmány siló falára történő ragadásának veszélyét.
• Hozzájárul a takarmány szabad áramlásához, és csökkenti az elkülönülést.
• Egyszerű felhelyezés: rácsúsztatással a szervízlapra.
• Függőleges állapotát mozgás nélkül megtartja.

8070840000..............................................Takarmány silókeverő, golyós
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CLAMP200.......................................................................................Kapocs 50-es csőhöz
CLAMP225.......................................................................................Kapocs 57-es csőhöz
CLAMP275.......................................................................................Kapocs 69-es csőhöz
CLAMP300.......................................................................................Kapocs 76-os csőhöz
CLAMP325.......................................................................................Kapocs 82-es csőhöz
CLAMP350.......................................................................................Kapocs 88-as csőhöz
CLAMP400....................................................................................Kapocs 101-es csőhöz

Átemelő lap
és ajtó

HS523............................................... Átemelő lap és ajtó

HSAB45UP

HSAB55C

HSAB75C

HSAB90U

Csapágyak

HSAB45UP......................................................................................................................................................................................................................................................................Csapágy modell 45
HSAB55C..........................................................................................................................................................................................................................................................................Csapágy modell 55
HSAB75C..........................................................................................................................................................................................................................................................................Csapágy modell 75
HSAB90U..........................................................................................................................................................................................................................................................................Csapágy modell 90

Csapágytengely
toldat
Kiküszöböli
a
csigás
behordóvonal
törésével
és
blokkolásával
kapcsolatos
problémákat,
amikor
a
takarmányozás a páros rendszerhez
tartozó
első
silóból
valósul
meg. A csapágytengely toldat
segítségével kinyitható a tolóajtó,
és eltávolíthatóak az elzáródást
okozó takarmány-kitárolók, mivel az
elzáródást megelőzi a tengely toldat,
amely áthalad a páros siló mindkét
kitárolóján.
A szabványos tengely toldat egy
fojtócsővel rendelkezik, a csigás
behordóvonal túlzott telítődésének
megakadályozása érdekében. A
csapágytengely toldat egyszerűen
meghosszabbítja a fojtócsövet a
páros rendszer utolsó silója irányába.
Távolítsa
el
a
meglévő
csapágytengelyt a páros rendszer
első silójáról. Vágja a galvanizált
csövet a kívánt hosszúságúra,
figyeljen arra, hogy a cső 5 cmrel haladja meg a páros rendszer
második
silójának
kitárolóját.
Helyezze be a méretre vágott csövet
a csigás behordóvonal belsejébe, és
csatlakoztassa az új csapágytengelyt
az első siló kitárolójához.

Csapágytengely toldat nélkül

Csapágytengely toldattal

HSAB75E-10......................................................................................................................................................................................................... Csapágytengely toldat modell 75 GSI részére
HSAB75EC-10........................................................................................................... Csapágytengely toldat modell 75 Choretime és Grower Select részére
HSAB75E-8....................................................................................................................................................................................................... 4m galvanizált cső a csapágytengely toldathoz

www.alternconsult.hu | www.hogslat.ro

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

+36-30-9551317

13

CENTER
DROP
KÖZPONTI TAKARMÁNYADAGOLÓ

Nyitás/zárás vezérlő kar.

A takarmánymennyiség
0,45 és 3,6 kg között
adagolható a szabályozó
gomb segítségével.

A központi
takarmányadagoló
közvetlenül a
takarmányozó cső alatt
kerül felfüggesztésre,
és UV-ellenállással bíró
polipropilénből készül a
napsugárzás és alacsony
hőmérsékletek által
okozott károsodások
megelőzése érdekében.

Nejlonkerék a zárógolyót
működtető kábel túlzott
kopásának megelőzése
érdekében. A nehezékkel ellátott
zárógolyó tökéletesen zár és
formája biztosítja a takarmány
teljes áramlását.

A ClearBody kialakításnak
köszönhetőn jól látható az
adagolóban található takarmány
mennyiség, és a kiegyensúlyozott
kivitelezésnek köszönhetőn a
felfüggesztett adagoló tökéletes
függőleges állapotban marad
a problémamentes működés
érdekében. 55 mm és 60 mm
takarmányozó csövekhez
alkalmazható.
HSSD55C..............................................................................................................................................................takarmányadagoló 6 L modell 55 mm
HSSD60C..............................................................................................................................................................takarmányadagoló 6 L modell 60 mm
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A felső részen nyíló
kivitelezésnek
köszönhetően az adagoló
közvetlenül az etető
sorokra szerelhető fel.
Oldalsó részén nagy
bejáratfedél található.

A Grower Select
takarmányadagoló kocák
számára rozsdamentes
acélból készült tartós kábelt
használ a nejlon kábel helyett
a zárógolyó vezérlése
érdekében.
A kábel cserélhető
tömítéseken halad át.

Nyitó-záró csúszka a
felső részen. A takarmány
mennyiségét szabályozó
csúszka színtartó, a felületre
nyomtatott jelzések helyett
dombornyomott jelzéseket
tartalmaz.

A nagy sűrűségű műanyagból
készült, az egy darabból
álló zárógolyót nem
szükséges nehezékekkel
megtölteni. Az emelőkábel
a golyó szétszerelése nélkül
cserélhető.

A koca takarmány adagoló tartós polipropilénből készült,
és UV-védelemmel rendelkezik, ellenáll a magas és alacsony
hőmérsékleteknek. Nagy 5,4kg-os kapacitású, és rendelkezik
jegyzetfüzet kapoccsal.

HSSD55................................................................ Modell 55/Modell 236
HSSD558................................... Modell 55/Modell 236 kapacitás 6 L
HSSD75........................................................................................ Modell 75
HSSD90........................................................................................ Modell 90
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Állítható ejtőcső
Állítható műanyag ejtőcső cserélhető
bilinccsel, 60mm-es takarmányozó csövekhez.
Egyetemes tervezés, felső részén tölcsér alakú a
takarmányveszteségek megelőzése érdekében.

HS76000......................................................Állítható ejtőcső
76000-2.................................................................Cserebilincs

A Grow-DiskTM rendszerek a takarmányellátó rendszerek
legrugalmasabb skáláját nyújtják. Takarmányozza a fiaztatókat
vagy a vemhes kocasorokat egyetlen rendszer segítségével.
• Csökkenti a motorok számát. Számos kivitelezési típus esetében, a GrowDisk™ rendszer KÉT motorral működik a NÉGY helyett.
• Az elektromos berendezések költségei ALACSONYABBAK. Az összes
motor elhelyezhető az elektromos csatlakozódoboz közelében,
csökkentve a kábelezési költségeket.
• A szemcsék kevésbé károsulnak a csigás behordóvonalas rendszerekkel
szemben.
• Mivel a rendszert nem az etetőrendszer végén található kapcsoló
vezérli, a sertések bármilyen kivehetőek a rekeszekből, anélkül, hogy ez
bármilyen hatással lenne a rendszerre.

Kezdje egy kiváló minőségű lánccal!
• A Grow-Disk™ lánc nagy szilárdságú acélból készült,
a galvanizált lánc helyett. A galvanizálás közben
keletkezett hő gyengíti a láncot, és lehetővé teszi
a megnyúlást. A Grow-Disk™ nem nyúlik, így
nem szükséges a gyakori beállítás a lánc feszített
állapotban tartásáért.

Első osztályú minőségű
könyökök
A borítás tartós üvegszállal
erősített polimerekből készül,
polipropilén helyett, hogy évekig
megmaradjon. Az öntöttvas
kerék rozsdamentes acélból
készült tengelyen, egy zárt
golyóscsapágyon forog, alacsony
súrlódással, a hosszantartó
megbízhatóság érdekében.

• A Grow-Disk™ nejlon korongokat használ, a többi
márkánál használatos polipropilén korongokkal
szemben. A nejlon magasabb kopásálló
tulajdonságokkal rendelkezik a polipropilénnel
szemben. A Grow-Disk™ lánc hosszabb ideig
megtartja kopásállóságát.
• A Grow-Disk™ egyirányú... a lánc soha nem
mozgatható ellentétes irányban!

WL10211009............................................................... Lánc korongokkal Ø 44 mm, korongtávolság 71,5 mm

WL10222012..........................................................90°-os könyök, menetirány nélkül, 60 mm-es vezetékhez,
csavarokkal és anyacsavarokkal
Grow-DiskTM Cső
Galvanizált takarmányozó cső, 1,5
mm vastagságú, kiküszöböli a PVC
csöves rendszerekkel kapcsolatos
problémákat. A 6 m-es szakaszok
nem hajlanak el, csökkentve a
rendszer gyenge pontjait, amelyek
a lemezek idő előtti kopásához
vezetnek. A cső külső átmérője 60
mm. 25 %-al vastagabb csatlakozó,
kiegészített hosszúsággal és
négy csavarral a biztos rögzítés
érdekében.

Grow-DiskTM Meghajtó egység
304 rozsdamentes acélból készült,
igencsak hatékony, 1,5 kW motorral.
Acélból készült fogazott kerekek,
két biztonsági kapcsolóval, egy
a láncfeszítő berendezésen, és
egy a bejáratfedélen. Biztonsági
rögzítőrúddal van ellátva, a kábeles
vagy a rugós rendszer helyett.
Tökéletes illeszkedik a rozsdamentes
acélból készült töltőkehelyhez.

WL10022000.........................................................................................................................................Meghajtó egység
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WL818174.................................................................................................Galvanizált cső (6 m-es szegmensekben)
WL10222002...............................................................................Csőcsatlakozó, csavarokkal és anyacsavarokkal
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Adagoló bunker
Grow-DiskTM Ejtőcső adapter, egyenes

Adagoló bunker, 1 irányú, rozsdamentes acélból
készült, tartalmazza a mennyiség-szabályozót,
működési iránnyal, 2,36 inch-es csőhöz

HS660S........................................................................................................................................................ Ejtőcső adapter

WL603304......................................................................................................................................................... Siló kitároló

Ejtőcső adapter

Teleszkópos cső
Áttetsző teleszkópos cső, rögzítő kapoccsal, csövek külső átmérője
2,75 és 2,95 inch , maximum teleszkópos hosszúság 1,85 m

Esővédő könyök tok

WL10322000........................................................................................................................................... Teleszkópos cső

WL10222037....................................................................................................................................Esővédő könyök tok

Esővédő tok 90° könyökhöz, tartalmazza a felszerelést és csavarokat, 60 mm-hez

Automatizálás

Ellenőrző cső Ø 60 mm, teljesen áttetsző, belső csőütközővel, 2 rögzítőkapoccsal, rozsdamentes acélból
(AISI 304)

Automatizálás HS III, 1 szállítólánchoz, és 1 csigás
behordóvonalas rendszerhez, manuális és automatizált
üzemelés, a lánc indító rendszere analóg időzítővel
(impulzusok 30 percenként), és a csigás behordóvonal
rendszer időzített indítással rendelkezik, leállítás szenzor
segítségével (lánc/csigás behordóvonal).

WL10221007-SET	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ellenőrző cső

WL820323.................................................................................................................................................... Automatizálás

Siló csatlakozó

Lánc csatlakozó

Ellenőrző cső

Siló csatlakozó elzáróval, 440 mm átmérőjű függőleges karimával, rozsdamentes acélból.

Megerősített lánc csatlakozó, a korongos lánc 71,5 mm-es korongtávolságához felel meg.

WL200101................................................................................................................................................... Siló csatlakozó

WL10211019........................................................................................................................................... Lánc csatlakozó
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Takarmánysilók
Takarmányellátó
rendszer megoldások

A Hog Slat takarmánysilók tervezésekor
figyelembe vett szempont a takarmány
védelme, az Ön gazdaságának egyik
legköltségesebb inputja
A HOG SLAT takarmánysilóit in-house (házon belül) gyártja, hogy
teljes körű ellenőrzést biztosíthasson az alapanyagok árai, és a
hengerlési, dombornyomási és befejezési eljárások fölött. A Hog
Slat elkötelezettsége első osztályú takarmánysilókat biztosítani
versenyképes áron.

Takarmánysiló
tulajdonságai

380 MPa

• OL52 (EGYENÉRTÉKŰ) SZERKEZETI ACÉL

Az oldalsó panelek és a siló lábai versenytárs cégtől
• OL44 (egyenértékű) szerkezeti acél

345 MPa

A siló egyéb alkotóelemei versenytárs
cégtől:
• OL37 (egyenértékű) kereskedelmi acél

227 MPa

Siló KAPACITÁSA
640kg/m3 takarmány sűrűségen

Kód #

GST-616016K
GST-626016K
GST-636016K
GST-646016K

t

Töltési szint

m³

(m)

2,7
4,1
5,4
6,8

4,25
6,35
8,50
10,60

3,50
4,30
5,15
5,95

4,4
6,2
8,1
9,9
11,7
13,5

6,95
9,75
12,75
15,55
18,40
21,25

4,50
5,30
6,12
6,93
7,75
8,55

7,7
10,8
13,5
16,7
19,8
23,0

12,00
17,00
21,25
26,20
31,15
36,20

4,70
5,56
6,40
7,20
8,00
8,80

15,8
21,2
26,6
32,0
37,4
42,8

24,75
33,25
41,75
50,25
58,75
67,25

5,90
6,70
7,55
8,35
9,15
9,98

• Átmérő: 2,15 m kúpszög: 67o
GST-716716K
GST-726716K
GST-736716K
GST-746716K
GST-756716K
GST-766716K

• A siló minden
alkotóeleme OL 52
(egyenértékű) szerkezeti
acélból gyártott

• Átmérő: 2,75 m kúpszög: 60o

• Az összes alkotóelem
JS1000 típusú borítással
védett, amely 10-szer
nagyobb korrózióval
szembeni ellenállást
biztosít, mint a
hagyományos horganyzás

GST-916016K
GST-926016K
GST-936016K
GST-946016K
GST-956016K
GST-966016K
• Átmérő: 3.65 m kúpszög: 60o
GST-1216016K
GST-1226016K
GST-1236016K
GST-1246016K
GST-1256016K
GST-1266016K

• Precíz hengerlés az
első osztályú szilárdság
érdekében

www.alternconsult.hu | www.hogslat.ro

A HOG SLAT TAKARMÁNYSILÓK
ÖSSZES ALKOTÓELEME:

• Átmérő: 1,85 m kúpszög: 60o

• Előfeszített, galvanizált
acélból gyártva, 305 g/
m2 borítással, amely
meghaladja a jelenlegi
ipari szabványok által
előírt értéket
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Az egyetlen takarmánysiló, amely teljes egészében
megerősített szerkezeti acélból készül.
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A feszített tető teljesen kinyitható, a töltőgyűrű alatt
helyezkedik el, a merev csigás behordóvonalak, és a
takarmányszállító gépekre szerelt csigás behordóvonalak által
okozott véletlenszerű ütések megelőzése érdekében.
OL52 (egyenértékű) szerkezeti acélból készült lemezek hengereltek a jobb szakítószilárdság
érdekében, és a cinkréteggel (275 g/m2) kerültek bevonásra a korrozív környezettel szembeni
hosszantartó ellenállás érdekében.

A létra perforált acélból készült, és
állítható rögzítő rendszerrel rendelkezik.
A trapéz profillemezekből álló, lekerekített
szélű lépcsőfokok biztonságosabb
támaszt nyújtanak a láb számára a kerek
profillemezekkel szemben. A kivitelezés
megfelel a munkahelyi egészségvédelemről
és biztonságról szóló szabványoknak.

A továbbfejlesztett Weather Edge™ formatervezés 30 mm
hosszúságú alsószoknyával biztosítja a vízelvezetést távol a siló
kitárolótól és a tölcsértől.

Az alsó kúp vastagabb acélból készült, hogy magasabb
legyen a kalapácsütésekkel szembeni ellenállása.

A 40,5 cm-es préselt bilincs állandó átmérővel rendelkezik,
hengerelt vagy fonott társaival szemben. A 3,5 mm vastagságú
bilincsnek köszönhetően nincs többé szükség kiegészítő
megerősített bilincsre.

Az OL52 (egyenértékű) acéllábal vastagsága 2,75 mm és 3,50 mm
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48 ÉVE IPARI SZABVÁNY!
Vemhesség, vemhesítés
20-25
és elválasztó panelek
Contact-O-Max
26
Önzáró vemhes koca rekesz

20

27-30

Fiaztató rekeszek

31-32

Padozatok

33-34

Rácsok

35-36

PVC rekeszek

37-39

Acélkerítésű rekeszek

40-44

Etetők
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A kocák szabad mozgású elszállásolásának konverziója
megfelel az állatok kíméletére vonatkozó szabványoknak
A
Murphy-Brown
cég
ÉszakiIgazgatóságának sikerült befejeznie az
iparág egyik legnagyobb átalakítását
az egyedi rekeszes tartásról a szabad
mozgású istállóztatásra. Az utóbbi négy
évben a társaság összes, - összesen
58.000 kocát számláló - gazdálkodását
szabad
mozgású
istállóztatásra
változtatta
Keith Allen, az Északi-Igazgatóság
Vezérigazgatója mesélt nekünk az
átalakítás tapasztalatairól.
HOG SLAT: Keith, hogyan került
kiválasztásra a szabad mozgású
istállóztatás típusa?
KEITH ALLEN: „Jóval a konverziós
terveink bejelentése előtt ellátogattunk
több külföldi állattartási rendszerhez:
ESF (Elektronikus kocaetető), szabad hozzáférésű rekeszek
és csoportos etetőállások (etetővályúk). Úgy véltük, hogy az
etetővályúk a legmegfelelőbben pénzügyi szempontból, és
használatuk is a legegyszerűbb. Az átváltoztatás után négy
évvel, az eredmények alátámasztják ezen döntésünket.”
HS: Tudna erről részletesebben beszélni?
KA: „Tenyésztési nyilvántartásaink szerint javulás figyelhető
meg a figyelembe vehető és összehasonlítható összes
paraméter esetében: született malacok, elválasztott
malacok, stb.. A társaság termelési nyilvántartásai jobb
helyzetet mutatnak, mint a már leszerződött termeléssel
rendelkező tenyészetek többsége, amelyek vemhes
kocaszállást alkalmaznak. A kocák mortalitása változatlan,
ha a hagyományos tartáshoz viszonyítjuk. Az agresszivitás
alacsonyabb, mint gondoltuk. Arra számítottunk, hogy a
vemhesség alatt növekszik a takarmányfogyasztás, de azt
tapasztaltuk, hogy ez változatlan maradt.”
HS: Alkalmaznak más típusú szabad mozgású istállóztatást
is, amellyel összehasonlítható az etetővályús rendszer?
KA: „Egy nagy méretű, ESF kocaetetőkkel ellátott 10.500
kocaférőhelyes egységgel rendelkezünk. Az etetőhelyek
javítása és karbantartása egy teljes munkaidőben
foglalkoztatott alkalmazott jelenlétét

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu
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igényli. Az állatok kezelése további munkát igényel.
Minden nap, az informatikai rendszer kinyomtat egy
listát azokról az állatokról, amelyeket nem rögzített a
rendszer előző nap az ESF etetőhöz való belépéskor. Egy
alkalmazott azonosítja ezeket az állatokat, és kideríti a meg
nem jelenés okát. Beteg az állat? Elveszítette füljelzőjét?
Meghibásodott az etetőrendszer? Stb.” „Egyszerűen
nincs további munkaerő-költség, vagy karbantartási
szükséglet a kocaetetős rendszertípusainknál.”
„A szabad mozgású rekeszek nem szembesülnek
ugyanazon problémákkal, de építésük költségesebb,
és a berendezések meghibásodási kockázata nagyobb,
az ajtó zárómechanizmusa miatt. Ugyanakkor, annak
is fennáll a kockázata, hogy egy alkalmazott véletlenül
vagy szándékosan bezárja az állatokat a rekeszbe, és ilyen
esetben már nem beszélhetünk szabad istállóztatásról.”
HS: Hogyan történt az átváltoztatás a farmoknál?
„Az
átállás
problémamentesen
zajlott;
KA:
alkalmazottaink most már az etetővályús rendszert
részesítik előnyben, az előző rekeszes rendszerrel
szemben.”

Hosszúság 84 m belső méret

62 rekesz mindegyik soron (61 cm x 229 cm)

Szélesség 12,85 m

62 rekesz mindegyik soron (61 cm x 229 cm)

VEMHESSÉG - 500 KOCA - ÚJRAFELOSZTÁS ELŐTT

Szélesség 12,85 m

Hosszúság 84 m belső méret

VEMHESSÉG - 404 KOCA - ÚJRAFELOSZTÁS UTÁN
HS: Melyek azok a tervezésre vonatkozó alapkövetelmények, amelyeket be szükséges tartani?
KA: „A csoportos rekeszeket 6 koca részére alakítottuk ki, 2,2 nm/állatonként; mindegyik koca részére biztosítottunk egy
etetővályút. Az etetővályúk szélessége 60,9 cm, és az elválasztó panelek hossza 45,7 cm. A panelek hossza fontos; a lemeznek
elegendő hosszúnak kell lennie, ahhoz, hogy a koca vállán túl érjen. Azáltal, hogy túllóg a koca vállán, a koca kényelmesebben és
biztonságosabban érzi magát evés közben.”
„Az egység tartalmaz vemhesítő rekeszeket is, a megtermékenyítés utáni 35. és 42. nap között található vemheskocák
elszállásolására. A vemhesség megállapítása után, a vemhes kocákat méret szerint csoportosítjuk, és csoportos rekeszekbe
költöztetjük.”„3-5%-al növeltük a rekeszek számát a csoportos vemheskoca istállókban, hogy biztosíthassuk a szükséges életteret
minden állat számára, amely esetleges további gondozást igényel, vagy amelyet el szükséges távolítani a csoportos rekeszekből.”
HS: Végeztek módosításokat a projekten az idők során?
KA: „Igen, az eredeti terv 7%-al több rekeszt tartalmazott a csoportos vemheskoca istállókban. Időközben csökkentettük
ezt a hányadot 3-5%-ra. Rájöttünk, ugyanakkor, hogy nem szükséges a folyósó a csoportos vemheskoca istállók sorai között.
Egyszerűen felszereltük az etetővályúkat, és a takarmányt kiosztjuk mindegyik koca számára. Az egyik dolog, amely elveszik
a szabad istállóztatás esetében, az az egyéni takarmányfogyasztás ellenőrzése. Mindegyik csoportos vemheskoca szállóban
ellenőrizzük a kocákat, így a SowDROP takarmányadagolót nem szükséges olyan gyakran beállítani.”
„Ugyanakkor, bejárati ajtókat helyeztünk el a csoportos rekeszek elválasztóinál, a rekeszek közötti átjárás megkönnyítése
érdekében. Az ajtók megfelelő távolságra elhelyezett két oszlopból állnak, amely lehetővé teszi egy személy áthaladását, valamint
egy mozgatható válaszfalból, amely megakadályozza az állatok áthaladását. Így nem szükséges többé átugorni a csoportos
rekeszek elválasztóit a kocák ellenőrzésekor.”
* A bejárati ajtó látható a 31. oldalon található fényképen
HS: Hogyan látták ezeket a változtatásokat a Smithﬁeld ügyfelei?
KA: „Személyesen bemutattuk felújított egységeinket több nagy élelmiszeripari vállalkozás képviselői számára. Ezek a
vállalkozások nyilvános kötelezettségvállalása, hogy a sertéshúst olyan tenyésztőktől szerzik be, amelyek szabad mozgású
istállóztatást alkalmaznak. A vállalkozások figyelnek fogyasztóikra, és elhivatottak hosszútávon fenntartható saját programokat
létrehozni. Mindegyik alkalommal a képviselőknek feltűnt, hogy az állatok milyen jól gondozottak, és milyen tiszták az istállók.
Úgy véljük, hogy aggodalmaikat sikerült eloszlatnunk ezzel az istállóztatás típussal.”
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Korai vemheskoca rekeszek
A Hog Slat által biztosított rekeszrendszer
felszerelése könnyű, nincs szükség hegesztésre. A
rekesz szélessége 0,5 és 0,7 m között állítható, az
állatok méretének függvényében. A rekesz rögzítő lábai rozsdamentes acélból készülnek, magasságuk állítható 1,1 és 1,15 m között, és szabad
forgásúak, a padlóhoz történő minél jobb rögzítés érdekében. A bejárás a rekesz hátsó részéről
valósul meg, könnyen (egy kézzel) nyitható, zárrendszerrel ellátott ajtón keresztül. Az etető rozsdamentes acélból készül, az itató a vályú felett
kerül elhelyezésre.

ELÉRHETŐ 2 MÉRETBEN:
Standard, 2 m hosszú, és rövid, 1,8 m hosszú. Az itató a
vályú fölé kerül elhelyezésre.
A soronkénti rekeszek száma változik az épület
kialakításának és a technológiai áramlásnak
függvényében.

22

www.alternconsult.hu | www.hogslat.ro

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

+36-30-9551317

Vemheskoca rekeszek
Ellenállóak!

• Tartósak, melegen
horganyzott tömör
acélból.
• Melegen horganyzott
padló rögzítők
• A felső részen
található előfúrt
rögzítő lapos rudak
jó összeillesztést
biztosítanak
• Válasszon az egyenes
vagy ferde elülső és
hátsó rész változatok
közül!

Egyenes elülső rész
és módosított hátsó rész

Önzáró rekeszek

Egyenes elülső és hátsó rész

Ferde elülső rész, egyenes hátsó rész
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Csoportos vemheskoca szállók a

-tól

A versenytársaink eladhatják a „saját”
rendszerüket...

Mi segítünk Önöknek,
hogy megépítsék saját
rendszerüket

0,76 m

0,61 m

Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek, hogy
miért választja egyre több tenyésztő a csoportos
vemheskocák takarmányozásánál alkalmazott
válaszfalakat. A Hog Slat piacvezető a csoportos
vemheskoca tartást illetően, jelenleg több mint
300.000 egyedi etetőállással ellátott csoportos
vemheskoca tartás felújítását végzi, és számos
befejezett új projekttel rendelkezik. A válaszfallal
ellátott etetőállások az alábbi előnyökkel
rendelkeznek az automatikus etetőállásokkal és a
szabad mozgású rekeszekkel szemben.

10 oszlop
50 cm/oszlop
5 m x 5,6 m
(28 m2)

• Megfelel a jelenlegi tenyésztési gyakorlatoknak, és az állatok
kíméletére vonatkozó európai normáknak. A farm személyzetének
könnyebb az áttérés az egyedi etetőállásos rendszerre, mivel a
rendszer ugyanazt a takarmányadagoló rendszert és ugyanazt a
rekeszelosztást használja. Nincs szükség szakképzett személyzetre
a bonyolult elektronikus rendszerek karbantartásához.

5 oszlop
50 cm/oszlop

0,61 m

• A kivitelezés illeszkedik különféle csoportmérethez, és rugalmas,
ami a rekeszelosztást és építési méreteket illeti… ami igencsak
fontos szempont az átalakítási projektek esetében.

0,76 m

A Hog Slat válaszfalas etetőállás
integrált rendszere melegen
hengerelt szilárd rudakból gyártott.
Különböző méretekben és
szélességekben áll rendelkezésre,
hogy alkalmazható legyen
bármilyen új vagy felújítási projekt
esetében.
A rozsdamentes acélból készült, egy
vagy két bemélyedéssel rendelkező
opcionális vályú kiegészíti a
takarmánysort.
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• A berendezések kezdeti költségei alacsonyabbak, mint az
automatikus takarmányellátás vagy a csoportos takarmányozás
esetében, és kevesebb berendezés szükségeltetik a
karbantartáshoz és javításhoz. A válaszfalas etetőállások 14%-al
kevesebb helyet igényelnek, mint a szabad mozgású rekeszek.
• A takarmányozás jobban ellenőrizhető, mint a csoportos
takarmányozás esetében. A válaszfalak ugyanakkor használhatóak
(nyílások nélküli) teljes rácspadozattal, ezáltal leegyszerűsítve a
trágyaelvezetést, és a rekesz méretezését.

Ajánlatkérés esetén vagy további információkért
keressen bennünket e-mailen a
jozse.sarusi-kiss@alternconsult.hu címen

Szabad mozgású rendszerben
tartott kocák takarmányozása.
A Hog Slatszabad mozgású rendszer szilárd, melegen horganyzott kivitelben készül. Több féle méretben áll rendelkezésre, így bármilyen típusú építményhez illeszkedik. A vályús takarmányozó rendszerek oldalsó vagy fej-fej melletti kivitelezésben állnak rendelkezésre.

Oldalsó kivitelezés

Fej-fej mellett kivitelezés

Bármilyen rekeszes kivitelezéshez és
padlóhoz illeszthető Megfelel az új
EU szabályozásoknak. Felszerelése
gyorsan és könnyen megvalósítható.
Tiszta, tartós kivitelezés.
Felső rész - rögzítő
szélesacél

Elülső rudak

Rögzítő szélesacél - padló
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Önzáró vemhes koca rekesz
Biztonságos védelmi rendszer
• Megfelelő az állat pihenéséhez és
kényelmes termékenyítést biztosít
• az állatok szabad bejárása
• Csoportos – zárolás és kinyitás
• Egy állat esetén -zárolás és kinyitás
• az etetővályú a rekeszre szerelt, és
nem a rácspadozaton található
• A vályú elválasztóval rendelkezik
minden rekesznél
• könnyű hozzáférés a vizsgálati és
ultrahangos zónához
• Függőleges rudak a fej részen

Magasság 1120 mm

Hosszúság : 2400 mm
Magasság: 1120 mm
Szélesség: 650-750 mm
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Fiaztató rekesz
nemzetközi típusú
A férőhely 20%-al jobb kihasználtsága!
2

1

• Hosszúság 22,20 m
• Inox etetők, itatócső és szopóka
• Állítható szélesség 62 cm- 69 cm
• A férőhely 20%-al hatékonyabb kivitelezése
• Agyonnyomás elleni rudak
• Melegen horganyzott

3

1) Standard rekeszek, 21 literes inox
etetőkkel
2) Takarmányadagoló cső
3) Inox itatók
A fiaztató rekesz ajtaja könnyen levehető az
oldalsó részek eltávolításához, így az állat
megfordulhat és kijöhet. A rekeszek szemtől
szembe helyezhetőek el, így nem szükséges
középfolyosó kialakítása.

A szemtől-szembe történő elhelyezés hatékonyabban
kihasználja a rendelkezésre álló teret.
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“Advantage” Fiaztató rekesz
Az “Advantage” fiaztató rekesz csak 12 csavart tartalmaz, és az oldalsó részek azonosak a könnyű összeszerelés érdekében. Állítható,
így bármilyen szélességhez alkalmazható, könnyűszerrel beszerelhető a régi fiaztató rekeszek helyére, és lehetővé teszi a szomszédos
rekeszek oldalsó részeinek felhasználását.

a folyosó
középen

Az “Advantage” fiaztató rekesz az alábbi opciókkal áll rendelkezésre:
Agyonnyomás elleni fix rúddal rendelkező hátsó
panel bármilyen irányba kinyitható.
Még több opció!
Az oldalsó
rész lehetővé
teszi az Önnek
legmegfelelőbb
verzió kialakítását.
Az opciók között
található: rúd
elválasztóval, rúd
agyonnyomás elleni
rendszerrel hajlított
rúd, és agyonnyomás
elleni hajlított rúd.
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Válassza azt az etető
vagy itató opciót,
amely legjobban
megfelel az Ön
igényeinek: kis vagy
nagy kapacitású
etető, vagy akár
meg is őrizheti az
etetőt, amellyel
már rendelkezik.
Az itatók lehetnek
csészés vagy csöves
itatók. Ön választ.

Fiaztató rekesz – német modell

Az állatok jólétét biztosító és sikeres tenyésztésre tervezve

Megfelelve az EU szabványoknak, a fiaztató rekesz ideális feltételeket biztosít a kocák és a malacok számára egyaránt.
• kifejezetten kényelmes teret biztosít a koca
számára és fokozott védelmet a malacok
számára, a hajlított lábaknak köszönhetően
• szélessége könnyen állítható
• az agyonnyomás elleni oldalsó rudak segítik
a koca lassú lefekvését, ezáltal megelőzve a
malacok megnyomását.
• az állítható magasságú hajlított rúd könnyű
hozzáférést biztosítanak a malacok számára a
kocához

Választható
billenő etetővel
a könnyebb
tisztítás
érdekében

a padlórögzítő lap növeli a
rendelkezésre álló teret, és
kényelmes teret biztosít a koca
számára

állítható magasságú hajlított rúd
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A fiaztató rekesz
alkalmazható egyoldalú,
vagy dupla, fej-fej mellett
típusú konfigurációban.
Könnyed összeszerelés,
és optimális stabilitás
a 4 különleges lábnak
köszönhetően. A Hog Slat
rekeszrendszer igencsak
sokoldalú, bármilyen
konfiguráció lehetséges,
az Önök igényeinek
függvényében.
A rendszer rozsdamentes
acélrudakat és lezárt végű
PVC lemezeket tartalmaz.
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Magas ellenállású műanyag padozat
a fiaztató istállókhoz
l

5
l

2
3

l

2

4

• a kocákkal párhuzamoson elhelyezett rések – jobb támaszpont a malacok
számára

2

MI00103................................................. Rubin 500 mm x 600 mm
MI00104 ................................................. Rubin 400 mm x 600 mm
MI00105 ................................................. Rubin 300 mm x 600 mm
MI00106 ......................Rubin G barázdák 10 % 400 mm x 600 mm
MI00107 ................................................. Rubin 200 mm x 300 mm
MI00138 ................................................. Rubin 500 mm x 100 mm

7

6
2) Swing: támaszpontokkal
és lekerekített szélekkel
rendelkező rács kocák
számára
• kiegészítő támaszpontok a nagyobb védelem érdekében
• lekerekített végek a kiváló öntisztítás érdekében
• széles skála az egyéni kialakításokhoz

MI00135.......................................................... 500 mm
MI00137................................ csatlakozóelem 500 mm
MI00143.......................................................... 600 mm
MI00145.......................................................... 400 mm
MI00149................................ csatlakozóelem 400 mm
MI00147................................ csatlakozóelem 300 mm
MI00148.......................................................................... 300 mm
MI00151......................................... csatlakozóelem 600 mm

1) Rubin: rácspadozat fiaztatóban lévő malacoknak

x 600 mm
x 100 mm
x 800 mm
x 600 mm
x 100 mm
x 100 mm
x 600 mm
x 100 mm

3) Swing G: enyhén
perforált rács kocák
számára, kényelmes a
váll és a csecsbimbó
számára
• kényelmes terület, vízelvezetővel
• fokozott biztonság a támaszpontoknak vagy a bordázott profilnak
köszönhetően

MI00146............................. Swing G szilárd panel 400 mm
MI00132..........................Swing G3 barázdák 3 % 300 mm
MI00133..........................Swing G5 barázdák 5 % 400 mm
MI00150......................Swing G10 barázdák 10 % 400 mm

x 600 mm
x 600 mm
x 600 mm
x 600 mm

Thermo E electric

5) Thermo: alacsony fogyasztású melegítő
rendszer, kényelmes hőmérsékletet biztosít

400x600 mm
MI00114

Thermo E
szenzorral

MI00115

Thermo W

MI00152

400x1.200 mm
MI03988
MI03989
MI03990

• fokozott tapadású puha felület
• kiváló biztonság nagy nedvességű környezetben is
• különböző elhelyezési lehetőségek

MI01145......... Swing 600 Soft csúszásmentes 400 mm x 600 mm

6) DUO támaszlapok
• nagy teherbírású és nagy hajlítási stabilitással rendelkezik
• ellenálló savval és bázissal szemben, nem rozsdásodik
• első osztályú öntisztító

• egyenletes hőelosztás a kényelmes fiaztató területekhez
• ellenőrzött csúszásgátló felület a kiváló biztonság érdekében
• gyors melegítés – és lassú kihűlési folyamat

Thermo E
szenzor nélkül

4) Swing Soft: fokozott
biztonságú rács kocák
számára

MI22100.................................................Támaszlap DUO L 100 cm
MI20100.............................................. Támaszlap DUO XL 100 cm
MI20500.............................................. Támaszlap DUO XL 500 cm
MI20570.............................................. Támaszlap DUO XL 570 cm
MI20600 .............................................. Támaszlap DUO XL 600 cm

500x1.200 mm 600x1.200 mm
MI03980

MI03982

MI03981

MI03983

MI03984

MI03985

7) DUO-protect
• Megelőzi a lapok rozsdásodását, és
légmentesen lezárja a delta profilt

Thermo melegvizes

www.alternconsult.hu | www.hogslat.ro

MI24170........................................................................... DUO Protect Fedél

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

+36-30-9551317

31

Rögzítő csavarok
STS, CRD, SW, BC
Rögzítő csavarok a tökéletes összeszereléshez

J csavar

MI17020...............................................................................................................................................Rögzítő csavar CRD
MI17090 ..........................................................................................................................................Csavar M8x90 Torx 50

Hozzácsatolás másodlagos szerkezethez

MI17010....................................................................................................... J csavar támaszlapokhoz

Öntöttvas rácsok

Az öntöttvas rácsok számos előnyt nyújtanak a kocák számára.
Mi több, a rendszer előnyösebb árat biztosít négyzetméterenként,
megfelelő kényelem és a tisztaság biztosítása mellett.
Az összes rács fekete gömbgrafitos öntöttvasból készül.

Szegély és középfolyosó
A

A szélen és középfolyosón található sávok nem csak
vizuális szempontból tiszta kivitelűek, céljuk azon terek
lezárása, ahol összegyűlhet a kosz. A sávok oldalsó része
higiénikus marad, és a beton padozatokkal kombinálva,
tiszta felületet alkotnak.

B

Fekete öntöttvas rácsok,
záródással (A X B)

MI00195 ..................................................................................................................................................................... Szegély

Padozat malacok részére

• HSD609X900
• HSD609X1100
• HSD609X1200
• HSD609X1300

….. 609 mm x 900 mm
….. 609 mm x 1100 mm
…… 609 mm x 1200 mm
….. 609 mm x 1300 mm

MI00112-HS................................................................................................Rács Swing 609x100mm Kék HOGSLAT

Chess

• egyedi biztonság bármilyen irányban
• jól kigondolt elrendezés a barázdák alapjának
• első osztályú öntisztítás
• akár 50 %-os megtakarítás a támaszfalas rendszer esetén

Diamant

MI00331....................................................................................................................Rögzítőelem Chess 800x100 mm
MI00336....................................................................................................Rács malacok részére Chess 600x600 mm

MI00319...................................................................................................... Rács malacok részére Diamant 800x400
MI00320........................................................Rács malacok részére Diamant G barázdák 10 % 800 x 400 mm
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• pihenő és takarmányozó zónákhoz, kis lyukakkal ellátott rács
• minimalizálja a veszteséget az etetők közelében
• teljesen perforált panelként is rendelkezésre áll
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A legjobb beton rácspadozatokat
biztosítjuk az Ön farmja számára!
Kézi kivitel (metszet)

Automatizált kivitel

(metszet)

A beton rácspadozataink egyik legfőbb előnye a tökéletesen sima felület, amely sokkal megfelelőbb az állatok lábai számára.
Nincsenek egyenetlenségek a rácsok felületén a gyenge minőségű kikészítés miatt.

Minden a betonnal kezdődik
Köztudott dolog, hogy a beton sokkal ellenállóbb, ha kevés vizet adnak hozzá a
keverékhez. A mixerben található érzékelők mérik a keverékben található víztartalmat
a víz adagolása előtt, a félszáraz beton elérése érdekében. A félszáraz beton nulla
tömörödéssel rendelkezik, a kézileg kevert nedves beton 10 cm -es tömörödésével
szemben. A félszáraz beton használatával, az eredmény egy ellenállóbb és tartósabb
rácspadozat az Ön gazdasága számára.
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Speciális gőzfejlesztő technikánk szabályozza a hőmérsékletet és a
nedvesség-tartalmat, és lehetővé teszi a száradási folyamat felgyorsítását, és
megakadályozza a beton berepedezését vagy tömörülését.
Alig néhány órán belül, a beton megköt, és sokkal nagyobb ellenállást ér el, mint
a hagyományos 28 napos száradási idő esetén. A meleg, hideg vagy eső nem
befolyásolja egyáltalán az Önök részére leszállított betonrácsok minőségét.
A betonrácsok gyártásakor és gőzkezelésekor tanúsított következetességünk
és komolyságunk lehetővé teszi olyan tartós termék előállítását, amely ellenáll
a farmokon fennálló nehéz feltételeknek.

Ön megengedheti, hogy pénzt veszítsen
a rácsok cseréjével?
Egy tönkrement rács kicserélésének
átlagköltsége 1000 lej. Ez az összeg nem
tartalmazza a berendezések szét- és
összeszerelését, és az elveszített időt.
Ne használjon gazdaságában gyenge
minőségű rácspadozatot. Válassza a
Hog Slat első osztályú rácsait … elsőre
megnyeri a főnyereményt!

Megfelelő méret az Ön farmja számára
Hosszúságok 85 és 300 cm között
Szelességek 50 és 122 cm között
Elválasztók: 14, 18 és 20 mm
A rácsok standard vastagsága 10 cm
dupla megerősítéssel
Kérelemre 8 cm-es rácsok is gyárthatóak

…Kérelemre más méretek is biztosíthatóak.
34
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PVC elválasztópanelek
a fiaztató rekeszhez
7) 53 0701500
Ajtó fogantyú
5) ES50109501
U falprofil PVC 500

1) ES50116501 Jobb oldali falprofil PVC 500
ES50118501 Bal oldali falprofil PVC 500

2) ES50104501 omega profil PVC 500
ES50105501 Jobb oldali U profil, csuklópánttal PVC 500
ES50106501 Bal oldali U profil, csuklópánttal PVC 500
ES50108501 Omega profil retesz

3) ES50114501 Jobb oldali S oszlop PVC 500
ES50112501 Bal oldali S oszlop PVC 500
4) ES50121501 U falprofil PVC-1000-35
ES50109501 U falprofil PVC 500
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PVC panelek

Felső rész
és alsó rész
egyenes

Felső rész
apa-bemenet,
alsó rész anyabemenet

Felső rész
egyenes,
alsó rész
anyabemenet
MS10971
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Kód

Vastagság

MS10422
MS10382
MS10362
MS10302
MS10322
MS10282
MS10202
MS10182
MS10162
MS10122
MS10971

35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Magasság
1000mm
750mm
600mm
500mm
500mm
500mm
250mm
250mm
220mm
200mm
-
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Profil
Jobb alsó rész és felső rész
Jobb alsó rész és felső rész
Jobb alsó rész és felső rész
Jobb alsó rész és felső rész
Felső rész apa bemenet, alsó rész egyenes
Felső rész apa bemenet, alsó rész anya bemenet
Felső rész egyenes, alsó rész anya bemenet
Felső rész apa bemenet, alsó rész anya bemenet
Felső rész apa bemenet, alsó rész anya bemenet
Felső rész apa bemenet, alsó rész anya bemenet
Műanyag “H” profil, 6 m hosszú

Rekesz berendezések sertéseknek
A Hog Slat társaság teljeskörű berendezéseket nyújt sertésrekeszekhez. A rekeszek horganyzott acélból készült
kerítésekből állnak, felső részen 40/50 mm sarokvas szerkezet, 12 mm-es vízszintes rudak, és az alsó részen 18
mm-es rudak 40/50 mm-es laposvas oldalsó távtartókkal

A standard méretek tartalmazzák:

Az oszlopok teljes termékköre, és az egyéb
elemek olyan moduláris rendszert biztosítanak a
tenyésztők számára, amely minden épülethez és
minden rekeszelési típushoz alkalmazható.

800 mm - 7 rúd.............................................................................................................................. Malacok, elválasztó/hizlaló és hizlaló
914 mm - 8 rúd .......................................................................................................................................... Különleges elválasztó/hizlaló
1016 mm - 6 rúd ................................................................................................................................... Standard vemhesség/vemhesítő
1016 mm - 9 rúd .........................................................................................................Különleges vemhes kocasüldők / akklimatizáció
A Hog Slat kerítésekről, a melegen horganyzás előtt, eltávolítják a rozsda, olaj vagy egyéb foltokat. A horganyzás során, a fokozott
védelem érdekében, 60-80 mikron cinkréteg kerül felhelyezésre, amely megfelelő a farmokon lévő agresszív környezethez.

A rudas rekeszrendszer nem korlátozza a
levegőkeringést, így a levegőztetés sokkal
hatékonyabb.

A
C
B

D
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Nr

Termék kód

Leírás

1

B020290203

LAPOSVAS OSZLOP OFFSET ZN

2

B040060202

LAPOSVAS OSZLOP CSIPESSZEL HD ZN

3

Fal kerítés

Fal kerítés

4

Ajtó

Ajtó

5

B020760200

CSÖVES ETETŐ TARTÓ

6

B040060203

LAPOSVAS OSZLOP CSIPESZEKKEL ZN

7

H950930204

FALTÁMASZ HD ZN

8

B020100200

AJTÓ RÚD 597 alátétgyűrű alatt

9

B050980200

RETESZ HD ZN

10

8951860201

RETESZ (ZN)

A

B
38
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Falrögzítők
A.

B.

Kerítés padlórögzítők
C.

D.

E.
• Bármilyen típusú kerítésre
szerelhető
• Inox vagy melegen horganyzott
• Csereként használható egy
oszlop vagy a kerítés lábának
rozsdásodása esetén
• Talp 50 mm x 430 mm
• Magasság 30 cm
• Súly 3 kg

• Inox vagy melegen horganyzott
• Bármilyen típusú kerítéshez megfelelő
• Csavarokkal, anyacsavarokkal, alátétekkel

E000441200.........Horganyzott talppal 430 mm és összeszerelési csomag
E000441502........................ Inox talppal 430 mm és összeszerelési csomag
E000401200.........Horganyzott talppal 250 mm és összeszerelési csomag

5000641200........................Belső sarokvas, Rögzítő kellékek csomag

A) 2020880200.........................................................................Laposvassal
B) 8950930200....................................................................... Biztosítékkal
C) 2020750200..........................................................Egyetemes 76,2 cm
D) 2020760200............................ Egyetemes 76,2 cm , 7,6 cm csővel
E) 2020950200...........................Egyetemes falrögzítő hosszú csővel

• Inox szerkezet 6 mm vastagsággal
• Az ajtók középső oszlopához
• Szilárd, inox támasz, belső sarokvassal ellátott kerítésekhez
• Bármilyen típusú, belső sarokvassal ellátott kerítéshez megfelelő

5000870500....................................................A kerítés középső részénél

• 50 mm-es csőoszlop belső
részéhez
• Hegesztés a helyszínen
• Horganyzott

Lapsvas
oszlopok

8250730208.......................... Talp 203 mm x 330 mm tömör tengelyű
152 mm x 44,5 mm

5000841500.......................................pentru garduri cu cornier inferior

• Inox szerkezet, 6 mm vastagsággal
• Kerítések végénél vagy etetőknél
használatos

5000880500............................................................................ Kerítés végére

• “T” csavar és anyacsavar csomag

B000830200................................ 737 mm talppal 228 x 203 mm (45°)
B020290200............................................. 737 mm talppal 50 x 500 mm

Rögzítő berendezés
T típusú csavarokhoz
• Helyén tartja az anyacsavart a csavar
megszorítása közben.
• Lehetővé teszi a csavarok cseréjét a
rácsok felső részén.
• Megkönnyíti a ”T” csavarok
behelyezését

A
B

TÖBBÉ NEM
EJTI BE A
CSAVAROKAT!

“T” csavar öntöttvas

3090900100........................................... Eszköz öntöttvas ”T” csavarhoz
3090910100......................................................Eszköz inox ”T” csavarhoz

• Tartalmazza az anyacsavart és
alátétgyűrűt

”T” csavar, teljes csomag, inox

3090451000.....“T” csavar és anyacsavar - Öntöttvas (12,7 mmx 114,3 mm) és alátétgyűrű
3090451002..... “T” csavar és anyacsavar - Öntöttvas (12,7 mm x 139,7 mm) és alátétgyűrű
60583........................................................................................12,7 mm inox alátétgyűrű
60831...................................Hatszögletű fejescsavar 12,7 mm x 114,3 mm inox
60828....................................Hatszögletű fejescsavar 12,7 mm x139,7 mm inox
3090700000.............................................................”T”típusú anyacsavar, öntöttvas

A) RC90000500...............TM 10x40 mm csavar, alátéttel és anyacsavarral, inox,
fiaztatóhoz
B) ROC3090421500...TM0,10 x 140 mm csavar, alátéttel és anyacsavarral, inox,
fiaztatóhoz, elválasztóhoz és vágóhoz
ROC3090441500........TM 12x140 mm csavar, alátéttel és anyacsavarral, inox,
vemhesítőhöz és hízlalóhoz
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SOWMAX

Könnyen felszerelhető
a meglévő fiaztató
rekeszekre

AD LIBITUM KOCAETETŐK

AD Libitum kocaetetők – mindig friss takarmányt biztosítanak
Étvágytól függően, a koca működteti a takarmányejtő mechanizmust,
amely kis adagokban biztosítja a takarmányt.
Jobb tejelés és a malacok súlygyarapodása elválasztáskor

SowMAX etetők
7150890500......................... Kiegészítő tárolóval max2,7 kg takarmány

SowMAX tároló
HS535................................ Kiegészítő tárolóval max. 6,3 kg takarmány

Kocaetető
•
•
•
•
•

A.

B.

40

Inox tábla, vastagság 1,5 mm
Részben kerek alapzat, lehajtható rendszerrel
Felszerelése könnyű
Nagyobb takarmánymennyiség
Könnyű tisztítás

A) 7150040500............................................................................... Bol mic 35,5 cm x 38,1 cm, 6kg
B) 7150070500.........................................................................Bol mare 40,6 cm x 61 cm, 12,75kg
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Ipari szabvány...
Nem rendelkezhetünk egy ipari szabványminta etetővel anélkül, hogy az idő próbáját kiállnánk.
Több mint 25 éve, a Hog Slat száraz takarmány etetője szabványmintának minősül a többi termékkel
szemben. A Hog Slat etető időtálló etetője a legjobb takarmány konverziós arányt biztosítja a
tenyésztők számára. Két különböző szériát biztosítunk ügyfeleink számára mindegyik etető típushoz.

A Platinum 300 etető széria kivitelezése nikkel
alapú 304 inox használatával valósult meg. A
304 inox páratlan korrózióálló képességgel
rendelkezik, környezettől és feltételektől
függetlenül.

Elválasztó – hízó etetők
A Value Series 400 etető széria kivitelezése króm
alapú 439 inox használatával valósult meg, kissé
alacsonyabb korrózióálló képességgel rendelkezik,
mint a 304-es modell. Ezáltal a tenyésztők jelentős
költségmegtakarítást érhetnek el, miközben
részesülnek a Hog Slat etetők összes többi
előnyében.

A Select- A-Flow mozgókarral ellátott innovatív
rendszer megkönnyíti a beállítást, még akkor is, ha
az etető tele van. Mindegyik fokozat egy 1,58 mm-es
finom beállításnak felel meg.

Az etetők szélesebb elülső része a nagyobb
sertések számára is könnyed táplálkozást
biztosít, és mindegyik nyíláson több sertés
hozzáférését teszi lehetővé.

A 0,91 m magasság
növeli a takarmány
tárolási kapacitását,
és megakadályozza
a sertések
hozzáférését
a takarmánycsövekhez.

Lekerekített és
megerősített szélek a
sertések védelme, és az
etető ellenálló képessége
érdekében.

• Inox • Elválasztott, széles vályú a nagy sertéseknek
• Select-A-Flow beállítás

Value 400-as széria
Szimpla
Kód
7240735501
7400735501
7500735501
7560735501
7600735501

Leírás
2 accese
3 accese
4 accese
4 accese
5 accese

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
60 91 39
13
101 91 39
13
127 91 39
13
142 91 39
13
152 91 39
13

Kapacitás (kg/L)
70/108
118/182
149/229
166/256
178/274

Szállítási súly
26kg
35kg
42kg
46kg
50kg

Dupla
Kód
7240730500
7400760500
7400730501
7500760500
7500730501
7560730501
7600730501

Leírás
2 accese
3 accese
3 accese
4 accese
4 accese
4 accese
5 accese

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
60 91 62
13
101 76 62
13
101 91 62
13
127 76 62
13
127 91 62
13
142 91 62
13
152 91 62
13

Kapacitás (kg/L)
177/166
134/207
198/281
170/262
248/351
277/395
298/422

Szállítási súly
34kg
38kg
46kg
43kg
54kg
60kg
67kg

Platinum 300-as széria
Szimpla

Mély adagolótálca szegéllyel, amely
megakadályozza a takarmányhullást.

Tömör elválasztók a
sertések táplálkozás
közbeni megsérülése
ellen.
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Kód
7240335501
7400335501
7500335501
7560335504
7600335501

Leírás
2 accese
3 accese
4 accese
4 accese
5 accese

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
60 91 39
13
101 91 39
13
127 91 39
13
142 91 39
13
152 91 39
13

Kapacitás (kg/L)
70/108
118/182
149/229
166/256
178/274

Szállítási súly
26kg
35kg
42kg
46kg
50kg

Dupla
Kód
7240330500
7400330500
7500305501
7560330500
7600330500

Leírás
2 accese
3 accese
4 accese
4 accese
5 accese

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
60 91 62
13
101 91 62
13
127 91 62
13
142 91 62
13
152 91 62
13

Kapacitás (kg/L)
177/166
198/281
248/351
277/395
298/422

Szállítási súly
34kg
46kg
54kg
60kg
67kg

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu
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Hizlaló etetők
Value 400 széria
Szimpla
Kód
7240715501
7400715500
7500715501
7560735501
7600715501
Dupla
Kód
7240710501
7400710501
7500710501
7560710501
7600710501

Leírás
2 accese
3 accese
4 accese
4 accese
5 accese
Leírás
2 accese
3 accese
4 accese
4 accese
5 accese

Fiaztató etetők

• Inox • Lekerekített szélek a védelem érdekében
• Mély adagolótálca, szegéllyel a takarmányhullás ellen
• Szélesebb előrész • Select-A-Flow beállítás

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
60
101
127
142
152

91
91
91
91
91

39
39
39
39
39

13
13
13
13
13

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
60 91 62
13
101 91 62
13
127 91 62
13
142 91 62
13
152 91 62
13

• Inox • Select-A-Flow beállítás
• Az elválasztók megakadályozzák a sertések elterülését a tálcában

Value 400 széria
Szimpla

Kapacitás (kg/L)
70/108
118/182
149/229
166/256
178/274
Kapacitás (kg/L)
177/166
198/281
248/351
277/395
298/422

Szállítási súly(kg)
24kg
32kg
37kg
43kg
48kg
Szállítási súly(kg)
31kg
41kg
47kg
54kg
61kg

Platinum 300 széria
Szimpla
Kód
7240315500
7400315501
7500315501
7560335504
7600315501

Leírás
2 accese
3 accese
4 accese
4 accese
5 accese

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
60 91 39
13
101 91 39
13
127 91 39
13
142 91 39
13
152 91 39
13

Kapacitás (kg/L)
70/108
118/182
149/229
166/256
178/274

Szállítási súly(kg)
24kg
32kg
37kg
43kg
48kg

Dupla
Kód
7240310501
7400310501
7500310501
7560310504
7600310501

Leírás
2 accese
3 accese
4 accese
4 accese
5 accese

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
60 91 62
13
101 91 62
13
127 91 62
13
142 91 62
13
152 91 62
13

Kapacitás (kg/L)
177/166
198/281
248/351
277/395
98/422

Szállítási súly(kg)
31kg
41kg
47kg
54kg
61kg

42
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Kód

Leírás

7300715500
7360715500

5 accese
6 accese

Dupla
Kód
7300710500
7360710500

Leírás
5 accese
6 accese

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
76
91

78
78

27
27

8
8

Kapacitás (kg/L)
58/90
70/108

Szállítási súly(kg)
16kg
18kg

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
76 78 44
8
91 78 44
8

Kapacitás (kg/L)
95/146
113/175

Szállítási súly(kg)
23kg
25kg

Platinum Series 300
Szimpla
Kód
7300315500
7360315500

Leírás
5 accese
6 accese

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
76 78 27
8
91 78 27
8

Kapacitás (kg/L)
58/90
70/108

Szállítási súly(kg)
16kg
18kg

Dupla
Kód
7300310500
7360310500

Leírás
5 accese
6 accese

Névleges méretek (cm)
A
B
C
D
76 78 44
8
91 78 44
8

Kapacitás (kg/L)
95/146
113/175

Szállítási súly(kg)
23kg
25kg

Kar az etetők könnyed tisztításához.
Az etetők tisztítása a fertőtlenítés során
igencsak megterhelő munka a tenyésztők
részére. Az etetőt el kell távolítani a
kerítésről, megfordítani, kiüríteni és
kimosni. Mindez időt és erőfeszítést
igényel.
Ugyanakkor, az etetők megsérülése is
problémát jelent, a többszöri fejre fordítás
során.

7000721100...........................................................................................................................................Hizlaló etetőkhöz
7000811100........................................................................................................................................ Fiaztató etetőkhöz

+36-30-9551317

Nedves / száraz etetők

152 mm

Most lehetősége van nedves/száraz etetőt választani a Hog Slat piacvezető minőségi rendszerével. Időtálló
kivitelezéssel, nedves/száraz etetőszériánk 304 inoxból készül, 1,5mm vastagsággal. Az állítható mechanizmus
1,9mm vastagságú, 2,6mm-es zárópanellel.

162 mm

111 mm

Etető vályú vemhes
kocák számára

Rögzítés egy oldalon

H950590505........................................................................................................... Inox 304, rögzítés egy oldalon, 14 kg
H000140500....................................................Tömör lemez inox 304 vályú véghez modell 8950590505, 1 kg
H000130500..................................................................................................... Véglemez inox 304 üreg 50 mm, 1 kg

152 mm
178 mm

35 mm

102 mm

38 mm

Etető vályú vemhes kocák számára
Rögzítés mindkét oldalon
H950590511................................................................................................................. Inox 304 rögzítés 2 oldalon, 17,7kg
H000150500............................................... Tömör lemez inox 304 vályú véghez modell 8590590511, 1,1kg
H000340500........................................Véglemez inox 304 szopókás 50mm 8590590511 modellhez, 1,1kg
635 mm

89 mm

140 mm
190 mm
737 mm

7310300500.....................................................................................................0.76m Umed/uscat cu 2 Suzete (304)
7470300500.....................................................................................................1.21m Umed/uscat cu 3 Suzete (304)
7660300500.....................................................................................................1.52m Umed/uscat cu 4 Suzete (304)
7720300500.....................................................................................................1.82m Umed/uscat cu 5 Suzete (304)
7830300500.....................................................................................................2.13m Umed/uscat cu 6 Suzete (304)
205011010............................................................................Prindere universală perpendicular de gardul boxei
2020750100.......................................................................................................Prindere universală de gardul boxei
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38 mm

Dupla etető vályú vemhes kocák számára

Rögzítés mindkét oldalon

H950580540.......................................................................................................................Dupla vályú inox 304, 27kg
H000830500............................................................................................................ Tömör véglemez inox 304, 1,8kg
H000840500..................................................................................... Véglemez inox 304 2 50mm- es furat , 1,9kg
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Kan/koca etetők
• Egyedre szabott táplálkozási program
hozható létre, pontos adagolással
• A rögzítő rendszer a padlótól 40,7 cm
magasságban helyezkedik el
• Az etető ellenálló, 12mm-es inoxból készül,
Select-A-Flow szabályozó rendszerrel, a
hosszantartó használat érdekében
• Nagy kapacitású, 71,7kg takarmány
tárolására alkalmas
• 40,7cm szélesség x 116,9cm magasság
• Inox 400 széria

Inox malac etetők

Állítható rögzítő
rendszer

• Inox 304
• Univerzális “ J ” kapocs
• Minden szabványos rácshoz talál

7800901100

1095.....................................................................................Inox malac etetők

Tartalmazza:
• Keret
• Állítható rúd 44,45cm
• Kapocs
• (4) Falrögzítők

7800700500................................................................................................................................Hrănitoare vier/scroafă
7800901100.............................................................................Sistem de prindere cu ajustare (se vinde separat)

Szimpla etetők

Műanyag malac etetők

Az egyoldalú szimpla etetők kiállításra szánt kocák vagy kisebb kocacsoportok takarmányozására alkalmasak. 1mm vastagságú
horganyzott lemezből készülnek, és állítható zárószeleppel rendelkeznek a takarmány adagolása érdekében. A felső fedél az etető hátsó
oldalán nyílik, elkerülve az állatok megzavarását a takarmánybeöntés során. A vályú fedele védelmet nyújt a csapadékokkal szemben,
és eltávolítható. Összeszerelést igényel.

Egyállású etető

Kétállású etető

• 4 malac etetésére alkalmas, vágásig.
• Kapacitása kb. 52 liter.
• Méretek 305x508x749mm

• 8 malac etetésére alkalmas, vágásig.
• Kapacitása kb. 130 liter.
• Méretek 584x508x914mm

BR11H......................................................................................Egyállású etető

BR22H.......................................................................................Kétállású etető

44

www.alternconsult.hu | www.hogslat.ro

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

+36-30-9551317

• Vályú EZ
• Kapcsos padlórögzítő

10950........................................................................Műanyag malac etetők

46-51

Itatók

52-54

Sertés itatók

55
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ITATÓ RENDSZEREK ÉS VÍZVEZETÉKEK

Gyógyszeradagolók
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Állítható itató
• 2 szopóka (nem tartalmazza)
• Állítható tartó
Szimpla

56605....................................................... 36” (92cm) Inox
8150070200...............................36” (92cm) Horganyzott
Dupla

56508821...................................24” (61cm) Horganyzott
8150010200...............................36” (92cm) Horganyzott
566071..................................................... 36” (92cm) Inox

Horganyzott és Inox
Négyes itatók
Q36SS...................................................................Négyes itató Inox
Q36..........................................................Négyes itató Horganyzott

Swing Víztartály Fröccsöntött
műanyagból
• Korróziógátló
• Csökkenti a szopóka elhasználódását
• Együtt fröccsöntött részek, nagyobb szigetelési
képesség

17598.......................................................................Plastic injectat

Inox
Állítható rögzítő itatókhoz
• Szabaduljon meg végérvényesen az itatók rögzítési problémáitól a
rozsdamentes acélból készült rögzítőnek köszönhetően.

Itató felső rögzítő
2000311100.........................................Felső itató rögzítő csomag

Y Itató rögzítő

3525-36SS
Egyenes itató rögzítő

Prindere adăpătoare din inox

3525-10-SS

3531..................................................................SS 450 Itató rögzítő

Itató vályúhoz
• horganyzott cső 4mm falvastagsággal
• Öntöttvas csapot tartalmaz

Itatók rekeszhez európai
modell

8150910700............................................................... 1/2” – 2,3 kg
8150900700...................................................................1” – 4,5 kg

8150600700.................................... Horganyzott cső szopókákkal
8150640500................................................... Inox cső szopókával

Swing Víztartály inoxból

Itatók vemheskoca
rekeszekhez

Rozsdamentes acélból készült, egymástól 32
cm-re elhelyezett szopókákkal, PlayGuard
védelemmel, amely meggátolja az állatok
közötti konfliktusokat. (szopókákat nem
tartalmazza)

• Szereljen szopókás itatókat a vemheskoca
rekeszekre
• Szopókát nem tartalmazza
• Az itatók a vemheskoca rekeszekre a
K-Clamp kapocs segítségével rögzíthetőek

17338......................................................... Rögzítő rendszer 1,6kg

56505................................................................. Szimpla inox itató
56562.............................. K-Clamp 12,7mm-es kapocs rögzítéshez

Cső
(mindkét végén
menetes)

8151720500.....................................21,34 mm x 914 mm Inox cső
8151660500...................................21,34 mm x 1219 mm Inox cső
8151150000..................... 21,34 mm x 1067 mm Horganyzott cső

Rúd szopókákkal
A szopókákkal ellátott rúd biztosítja a fő vízforrást a malacok
számára a nedves/száraz etetőkkel ellátott elválasztókban.
Rozsdamentes acélból készül. A rúd könnyűszerrel felhelyezhető
a kerítésre.

Fitting T egyenes és 90°

8155621500............................................................................................................................................................................................... Malac szopóka (HSNA-38)
8155601500............................................................................................................................................................................................... Malac szopóka (HSNA-38)
8155631100....................................................................................................................................................... Szopókákkal ellátott rúd összeszerelő csomag

56512...................................................... 21,34 mm horganyzott T
56710................................................................... 21,34 mm inox T
56513................................................. 21,34 mm Horganyzott 90°
56712............................................................... 21,34 mm Inox 90°
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Csökkentse a vízköltségeket!
Az Aqua Chief csészék 25%-al kevesebb vizet használnak, mint a szopókás itatók.

Csökkentheti a gyógyszerköltségeket!

Takarítsa meg a gyógyszeres költségek akár 50%-át, kevesebb elpazarolt vízzel!

Csökkentse a szippantós költségeket!
Kevesebb trágya, így az árok hosszabb időn belül telik meg!
8150780500 Elválasztó – vágóhíd itatócsésze
8152190500 1/2” x1219mm egyenes cső szopóka nélkül
8151860500 1/2” x298mm cső szopóka nélkül
8152191500 Menetes inox cső 1219 szopókával
8150781500 Aqua Chief inox itató Elválasztó – hízó egymásnak háttal
8150781506 Aqua Chief inox itató Elválasztó – hízó szimpla

Aqua Chief szopóka

Mondjon le a rugóról...
szabályozza az áramlást

Vásároljon csészés itatót, amellyel vizet és pénzt takaríthat meg. Ne veszítse el ezt az előnyt, azáltal, hogy nem hatékony, rugós
indítós rendszerű szopókákat használ. Az Aqua Chief szopókák a rugó helyett szilikon inerciát használ a kopás csökkentése és az
esetleges szivárgások megelőzése érdekében. Az Aqua Chief előnyeit bármilyen márkájú csészével élvezheti, ha az Aqua Chief
szopókákat választja.

Az AquaChief 56571S szopókák központi hozamú szilikon inerciát
használnak a rugó helyett. Kevesebb kopás. Szabályozott vízhozam.

56571S Aqua Chief szopóka

• Az AquaChief csésze és összeszerelési
kellékek csomag tartalmazza az alábbi
összes alkotóelemet.
Nincs szükség kiegészítő rendelésekre.
• Felszerelhető egy csésze vagy két csésze
egymásnak háttal.

8152501100................................... Csavar és anyacsavar csomag
TARTALMAZZA:
60687........................... Inox hatlapfejű facsavar 7,93mmx50,8mm
60603.................................... Önzáródó anyacsavar 6,35mm inox
8152500100...................... Itató csésze rögzítő 203,2mm (festett)
60579......................................................Inox alátétgyűrű 6,35mm

Aqua Chief
Felső rögzítés

Összeszerelési és elhelyezési tanácsok:
Tanulmányaink azt mutatják, hogy az elhelyezés kritikus fontosságú a csészés itatók hatékony
használata érdekében. Kövesse ezeket a tanácsokat a legjobb eredmények elérése érdekében:
• A csészét úgy szerelje fel, hogy a padló és a csésze belső szája között 15cm távolság legyen.
• Ne helyezze az itatót 50cm-nél közelebb az etetőhöz, a csészében történő takarmányfelhalmozódás csökkentése, valamint
az etetőhöz való hozzáférés megakadályozásának elkerülése érdekében.
• Az itató és az etető közötti legnagyobb távolság 92cm legyen. Így az itató védve marad az állatok általi esetleges
rongálásoktól.
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Aqua Chief tartó
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Tartalmaz:
• Rögzítő, V csavar, önzáródó
anyacsavar
• Kettős rögzítő az itatókhoz
• 40x50mm-es szögvashoz
illeszkedik

8152671100..................................... S rögzítő dupla itató (festett)
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A HydroDam™ forradalmi rendszer meggátolja a víz
szétfröcskölését a víz nyomásától függetlenül

RIO szopókák
A RIO szopókák
HydroDam™rendszere
csökkenti a víz nyomását a
szopókából való eltávozáskor,
folytonos folyást létrehozva.
Az állatok víz pazarlás nélkül
isznak.

Kizárólagosan
A Trigger szopóka meggátolja a víz szétfröcskölését

Suzeta AquaFlo Trigger

* Szabadalmaztatott

Fr ö

en
ccs

és

Az AquaBowl itató varrat
nélküli rozsdamentes
acélból készül, a szivárgások
megakadályozása érdekében,
valamint sarkok nélkül, ahová
összegyűlhet a kosz, és szélek
nélkül, amelyek megsérthetik
az állatok.
A külső rögzítő karima
előlyukasztott, és bármilyen
padozatra felszerelhető. A
fiaztató rekesz berendezései
tovább tartanak az AquaBowl
itatók használatával, mivel a
rekesz felülete száraz marad.

Az AquaFlo szopóka
kivitelezése csökkenti a
rugóeltörési hatást. A rugó,
a hagyomány szopókákkal
szemben, a rúd végén
helyezkedik el. A koca nem
fér hozzá a rugóhoz, így nem
tudja eltörni azt.

• RIO szopóka

• Hagyományos szopóka

A RIO szopóka és a hagyományos szopókák összehasonlítása 2,75 bar víznyomáson.
A RIO szopóka folytonos és zavartalan vízfolyást biztosít, a malacok spriccelése nélkül. Az állatok
nagyobb vízmennyiséget fogyasztanak, a fröcskölés megszüntetésével.
HSNR-50.............................................................................................................................................1/2” szopóka hizlaló
HSNR-50-5............................................................................................................ 1/2” szopóka hizlaló, 5 db/csomag

48

www.alternconsult.hu | www.hogslat.ro

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

• AquaBowl szopóka

• Hagyományos szopóka

Az AquaFlo itató
rugójának elhelyezkedése
megakadályozza a
szétfröcskölést, a hálózati
nyomástól függetlenül.
Amikor az állat megérinti a
szopóka rúdját, megindul
a vízfolyás a tartószerkezet
elülső részén. Egy folytonos és
szabályozott vízsugár megtölti
az itató tálat, pazarlás nélkül.

HS610..........................................................................................................................................AquaBowl, csak a tartály
HS610-1................................................................................................ rozsdamentes acélcső AquaFlo szopókával

+36-30-9551317

Aqua szériás süldő szopóka

Aqua szériás hizlaló szopóka

HSNA-38.............................................................1/2” X 3/8” Süldő szopóka
HSNA-38-5............................ 1/2” x 3/8” Süldő Szopóka, 5 db/csomag

HSNR-50...................................................................... 1/2” Hizlaló szopóka
HSNR-50-5...................................... 1/2” Hizlaló szopóka, 5 db/csomag

AquaFlo Trigger szopóka
HSNA-90T......................................... 90 szériás szopóka kocáknak

AquaChief szopóka
RIO hizlaló szopóka

• Csere szopóka csészés itatókhoz
• 0,35 - 6,9 bar közötti nyomáson működik
• Szilikon inerciás indító

HSNR-50...................................................................... 1/2” Hizlaló szopóka
HSNR-50-5.......................................1/2” Hizlaló szopóka, 5 db/csomag

56571S............................................................. AquaChief szopóka
56571................................................. AquaChief szopóka rugóval

56577..............................................................................................................1/2”

Monoﬂo® szopóka

Monoﬂo® szopóka itató csészéhez

Monoﬂo® Malac szopóka

• Vemhes kocáknak, hizlalóba és elválasztóba

• Szopóka csészéhez, süldőknek és hizlalóba

• 100% Inox • 3 pozícióban állítható nyílás
• 2,6 liter 2,75 bar nyomáson • sertéseknek 36kg-ig

MO10098-3................................. 1/2” Monoﬂo® szopóka, inox anyag

MO10092-5............................................................ 1/2” belső menet, Inox

565771............................................................................1/2” x 3/8”

Monoﬂo® hizlaló szopóka
• 100% Inox • 3 pozícióban állítható nyílás
• 2,6 liter 2,75 bar nyomáson • Ideális hizlalóban és kocák számára

OPTIFLO Itató szopóka
MO10055-K.......................... 1/2” sertéseknek, kocáknak, borjaknak; inox

Szopóka vályús itatókhoz
• Szopóka kocavályú itatóhoz
MO10092-13.............................................. 1/2” belső menet, inox
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Itató rozsdamentes
acélból

1/2”itató rozsdamentes
acélból

1/2” kimenettel

Rozsdamentes acélból készült
cső, ideális kocavályúhoz, 1/2“ itató
kimenettel, 30°-ban hajlított.

Rozsdamentes acélból készült cső a
csőre hegesztett két rozsdamentes acél
rögzítő kapoccsal, 1/2“ itató kimenettel, 30°-ban hajlított.

MO80380................................................................................................380 mm
MO80500................................................................................................500 mm
MO80760................................................................................................760 mm
MO80110............................................................................................. 1000 mm

MO80138................................................................................................380 mm
MO80150................................................................................................500 mm
MO80175................................................................................................750 mm
MO80111............................................................................................. 1000 mm

1/2” itató
rozsdamentes acélból

50

½” inox cső

egyenes apa /
anya

egyenes apa /
anya

500 mm

MO80050-1

MO80050-2

700 mm

MO80075-1

MO80075-2

1000 mm

MO80100-1

MO80100-2
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Rozsdamentes acélból készült cső 180°,
belső magassága 320mm, ideális fiaztató
rekeszekhez, 500mm magas elválasztókkal,
az 10053 sz. két edény könnyű felszerelése
érdekében a malacok számára. Mindegyik
apa bemenet 1/2”, felső vízszintes csatlakozással, anya 1/2“.
MO80255-32.................................Rozsdamentes acélcső 180°, 320mm

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu
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Rozsdamentes acélból készült cső
a csőre hegesztett két rozsdamentes
acél rögzítő kapoccsal, két darab 1/2“
itató kimenettel, 30°-ban hajlított. A
kimenetek közötti távolság 150 mm.
MO80260................................................................................................600 mm
MO80270................................................................................................700 mm
MO80200............................................................................................. 1000 mm

Rozsdamentes acél itatók
két darab 1/2” itató kimenettel

Rozsdamentes acél itatók
keringéssel

Rozsdamentes acélból készült cső 180°,
belső magassága 425mm, ideális fiaztató
rekeszekhez,620mm magas elválasztókkal,
a csőre hegesztett két rozsdamentes acél
rögzítő kapoccsal, két darab 1/2“ itató kimenettel, 30°-ban hajlított. Felső része vízszintes
vízcsatlakozóval, anya 1/2“.

Rozsdamentes acélból készült cső
keringéssel, hosszúsága 750mm,
a gyógyszeradagoló vonalon vagy
a külső rekeszekben, 1/2“ itató
kimenettel, 30°-ban hajlított. Négy
rozsdamentes acél kapoccsal.

A rozsdamentes acélvédő
felhelyezhető a már meglévő
vízcsövekre. A kiegészítő elválasztó
megakadályozza a sertés fejének
beszorulását. H x l: 180mmx170mm.
Illeszkedik minden rozsdamentes
acélcső kínálatunkhoz.

MO80775..................................................................... Rozsdamentes acélcső

MO80000-RB-01................................................... Rozsdamentes acélvédő

Rozsdamentes acélból készült cső
keringéssel, hosszúsága 750mm, a
gyógyszeradagoló vonalon vagy a külső
rekeszekben, két darab 1/2“ itató kimenettel,
30°-ban hajlított, 150mm távolság. Négy
rozsdamentes acél kapoccsal.

Rozsdamentes acélból készült cső
harapdálásával okozott sérülések
elleni védelemmel, 1000mm, 2
darab, 1/2“ , 30°-ban hajlított itató
kimenettel, kimenetek közötti távolság
150mm.

MO80776..................................................................... Rozsdamentes acélcső

MO80111-53.......................................... Rozsdamentes acélcső

Rozsdamentes acélból készült cső
keringéssel, magassága 700/500
mm szélessége 450 mm, két darab
1/2“ , 30° itató kimenettel, magasság
különbség 150mm, egy kimenet
az 10058 sz. tál részére. Négy
rozsdamentes acél kapoccsal.

Rozsdamentes acélból készült
cső keringéssel, 600/550/750mm,
az itató harapdálásával okozott
sérülések elleni védelemmel, három
darab, 1/2“ , 30°-ban hajlított itató
kimenettel, kimenetek közötti
távolság 150mm.

MO80785................................................ Rozsdamentes acélcső keringéssel

MO807915030.................................... Rozsdamentes acélcső keringéssel

MO80706-1.................................Rozsdamentes acélcső 180°, 425 mm

Rozsdamentes acélból készült
cső hosszúsága 660mm a csőre
hegesztett két rozsdamentes
acél rögzítő kapoccsal, és két
darab 1/2“ párhuzamos itató
kimenettel, 30°-ban hajlított.
A kimenetek közötti távolság
200mm.
MO80266................................................ Rozsdamentes acélcső, 660 mm

Rozsdamentes acélból készült cső hosszúsága
1000mm dupla 1/2“ kimenettel. 2 rekeszhez, 30°-ban
hajlított. Csőre hegesztett lapos támasz.
MO80441-2......................................... Rozsdamentes acélcső, 1000 mm

Rozsdamentes acél itatók védővel

Rozsdamentes acélból készült lengő támasz, két, 1/2“
kimenettel. Jelentősen csökkentett vízszivárgások.
Állítható magasság a mennyezetre rögzített lánc
segítségével.
MO10096-8-S........................................................................... Lengő támasz

Lánc, horganyzott, vastagsága 4mm,
hosszúsága 250cm.
MO10096-8-K.............................................................Lánc
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Pamut betét
VEPP20........................................................ Pamut betét 3 m x 20 mikron

Betét

Műanyag betét

VEPS20...................................................................... Betét 3 m x 20 mikron

VEPNN50.......................................... Műanyag betét 25 cm x 50 mikron

Szűrő tok

Öntisztító szűrő
90 mikronos betéttel

VEPR34-I Vízszűrő szita vagy pamut típusú betéttel 10’’ x 3/4’’	��������������������������������������������������������������������������ME1034
VEPR1-I Vízszűrő szita vagy pamut típusú betétte 10’’ x 1’’	������������������������������������������������������������������������������������� ME101

HORAH1.............................................................................................................1”
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Vízmérő MNK D32

Vízmérő MNK D25

RO60102_32....................................................... 32 mm (1-1/4“), Qn 6 mc/h vagy Qmax 12 mc/h, L 260 mm, menetes végek

RO60102_25..........................................................25 mm (1 “), Qn 3,5 mc/h vagy Qmax 7,0 mc/h, L 260 mm, menetes végek

Nyomáscsökkentő

Pulzátor
IT0001............................Pulzátor az áram irányának azonosító funkciójával, 2 szál

• Csökkenti a nyomást a vízvezetékekben
• Biztosítja a gyógyszeradagolók egységes működését
• Korrózióálló
• Műanyag, korrózióálló tok
• Szükséges egy adapter ¾” x cső átmérője
• Nagy vízhozam állandó nyomáson

Honeywell
Nyomásszabályozók

WR1305...........................................................................Nyomásszabályozó

UND06F-3/4A.................................... Nyomásszabályozó 3/4” (19 mm)
UND06FA-1A......................................... Nyomásszabályozó 1” (25 mm)

Vízmérő szenzor

Nyomásmérő

Szolenoid szelep

PO312001600000............................................ SMART AT-MBUS-NE-02

INCA-23-008............ Nyomásmérő 1-6 Bar, átmérő 50mm, kimenet 1/4”(6 mm)

BI032U538231.........................EV251B NC 3/4” (19 mm) tekercs 220V
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Megtartja a vízszintet az etetőkben
vagy más edényekben úszók, szenzorok
és elektromosság nélkül.
• Bemutatjuk az új szintjelzőt a
használatában hozott számos újítással
• Az EuroValve négy forgatható
zárókapocs segítségével nyitható
és csukható, nincs szükség egyéb
eszközökre.
• Új membrán
• Az új membrán hatékony rögzítést
biztosít a szelep hátsó részén, és kiváló
szigetelést nyújt, növelve a termék
megbízhatóságát.
• Egyszerű csatlakozás
• Egyszerű zárókapcsok

A
B
D

C
A szintjelző beépített csappal
rendelkezik, amely 360°-ban
forgatható

D

EV1.........................................................................Euro szintjelző cső nélkül
8153920500...................................½” x 122 cm Nem menetes inox cső
8153930500.................................. ½” x 152 cm Nem menetes inox cső
D

Vízvezeték csomag
Teljes rendszer és kellékek
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Szopókák és adapterek

0,5 BAR - 3,4
BAR KÖZÖTTI
VÍZNYOMÁSON
MŰKÖDIK.
VÍZ HŐMÉRSÉKLETE:
MINIMUM 1° C ÉS
MAXIMUM 40° C.

1) P3M12................................................................1/2”X1/2” MPT szopóka
2) SD3.............................................................................. Nejlon adapter, 1/4”
3) SD3P-B....................................... Nejlon alapú, sárgaréz adapter, 1/4”
4) SD3P-B1/2................................... Sárgaréz adapter 1/2”, nejlon alap
5) 60306.................................................................. 1/2” MPT x 1/4” adapter
6) 60307.................................................................. 1/2” MPT x 1/2” adapter

E

56559..........................................1/4” x 1,83 m Itatóvonal csomag
565541................................................... Alátét elzárós kapocshoz
A) 56554..............................................................Kapocs elzáróval
B) 56550...................... Adapter műanyag tömlő-vezetékhez 1/4”
C) 56560....................... Tömlő 1/4” (1,8 m mindegyik csomagban)
D) 1053.......................1/4” Gyors kapocs tömlőhöz 6,35mm/ 1/4’’
E) 565510.......................... 1/2” Műanyag tömlő-vezeték redukáló
F) WF3230..........................................................................Csap ¼”

4

1

5

8

2

6

60277..............................................................Lyukasztó miniprés de 4mm
3

7

Szívórendszer és kellékek

2320-4491-110B........................................................ Csepegtető fúvóka
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1) 56554............................................................... Kapocs elzáróval
2) NS30384-8................................................................... Lengő fej
3) NS50595...................................................Fúvóka fej lyuk nélkül
4) 56554.............................................................. Kapocs elzáróval
5) 60171.................PVC külső menet redukáló 1/2” MPT x 1/4” FPT
6) WF1022....................................................... Micro spray adapter
7) WF4070.......................................... sprinkler Adjust-a-flow 360°
8) 610300........................................... sprinkler Adjust-a-flow 180°
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Összeszerelési csomag
Teljes
Tartalmazza a tömlőt 3/4”, (2) inox
tömlő kapcsokat és PVC T adaptert. A
tömlő közvetlenül az 1/2” vízcsőre kerül
felhelyezésre, és a kapocs segítségével
rögzíthető.

565411....................................................................................................122 cm
565421....................................................................................................152 cm

Gyógyszeradagolók

D25RE2

D25RE5

Kis vízhozamú és
alacsony nyomásra
tervezett. Megkönnyíti
a vízszolgáltatást kis
csoportok és fiatal állatok
számára (sertések és
malacok) vagy igen
alacsonyan elhelyezett
víztartályból. Javított
mechanizmusának
köszönhetően ellenálló a
kemény vízben található
vassal vagy ásványi
anyagokkal szemben.

DIA4RE

MŰSZAKI ADATOK
Termék kód

Leírás

Adag

Alkatrészek

Víznyomás a
rendszerben

Hozam
(lpm)

Bemenet/
kimenet

D25RE2

Gyógy.ad.

0,2% to 2%

0,3 - 6 bar

0,19 – 42

3/4’’ M BSP- NPT
Ø 20 x 27 mm

D25RE5

Gyógy.ad.

1% to 5%

0,3 - 6 bar

0,16 – 42

3/4’’ M BSP- NPT
Ø 20 x 27 mm

DIA4RE

Gyógy.ad.

1-4%

0,15 – 4 bar

0,08 - 42
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3/4" M BSP-NPT
Ø 20 x 27 mm

Dosatron D25RE5 termékhez
D25RE5............................................................Gyógyszer-adagoló
M238.................................................. Rugós működtetésű eszköz
MP178...................................................... Felső szelep berendezés
MP177VT...................................................... Aktuátor berendezés
J020VT...................................................... Rúd tömítés EX-J005VT

Dosatron D25RE2 termékhez
D25RE..............................................................Gyógyszer-adagoló
J024............... Gyógyszeradagoló tömítés D8R150/DI520/ D25RE1
MPDI122............................................. Rugó /elzáró szelep tölcsér
J051VF......................................................... Elzáró szelep tömítés
P169........................................................................ Tömlő adapter
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SZELLŐZŐRENDSZER

SZELLŐZŐRENDSZER

SZELLŐZTETÉS

AS-24EDDLP
AS-54EBDLP

AS-36EDDLP

AIRSTORM KÚPOK
Modell

Kúp

Bruttó nyílás

AS-18EDDLP

AS-18206

polietilén

AS-24EDDLP

AS-24106
AS-24206

üvegszál
polietilén

AS-36EDDLP

AS-36206

polietilén

AS-54EBDLP

AS-54206

polietilén

A GrowerSELECT’s AirStorm üvegszálas ventilátorok első osztályú szellőző
teljesítményt nyújtanak a legjobb eredményekre törekvő tenyésztők számára.

AIRSTORM MŰSZAKI ADATOK
Modell

Méret/típus

Bruttó nyílás

Szerkezet

Motor

Sebesség

RPM

Szellőző kapacitás (MCH) 0 Pa kúppal

Motor CP (W)

Motor #

AS-18EDDLP

kivezetés 46 cm

66 cm x 66 cm

inox

Közvetlen

Változó

1725

8466

1/3 (240 W)

HS9008

AS-24EDDLP

kivezetés 61 cm

88 cm x 88 cm

inox

Közvetlen

Változó

1075

11592

1/3 (240 W)

HS9006

AS-36EDDLP

kivezetés 91 cm

109 cm x 109 cm

Alum./ inox

Közvetlen

Változó

850

18972

1/2 (370 W)

HS9009

AS-54EBDLP

kivezetés 137 cm

147 cm x 154 cm

Alum./ inox

Szíj

Egyéni

1725

47268

1-1/2 (740 W – 370 W)

HS9014
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HATÉKONY JELLEMZŐK:

Belső összetevők:

Rozsdamentes acélból (61cm és
137cm) vagy kompozit anyagból
(61 cm) készült propeller, amely
tovább tart, mint műanyag vagy
alumínium társai. A motorok
időtállóak, és védelmet nyújtanak
a feszültségingadozás ellen.
Minden ventilátor kompatibilis a
GrowerSELECT motorokkal.

Korrózióálló rozsdamentes
acélból készült motortartók és
fémszerelvények.
A ventilátor védőrácsa hőkezelt
kivitelezésű.

Tartósságra tervezve:

Könnyű gyantából és UVsugárzás elleni stabilizátorokból
öntve, az AirStorm ventilátorok
a legextrémebb környezeti
feltételeknek is ellenállnak. A fehér,
PVC redőnyök teljes hosszukon
acélrugó rúddal rendelkeznek,a
műanyag rudak helyett - A szolid PVC
kerethez megerősített sarokvasakkal
rögzítve.

TERMÉSZETES SZELLŐZŐ KÉMÉNY
•
•
•
•
•

64 cm-es külső átmérő x 168 cm magasság
Üvegszálból készült, alumínium ázzal
Légterelővel
Tartalmazza a hangtompítót és a mennyezetre szereléshez szükséges
kellékeket
Könnyű felszerelés

VENTILÁTOR VÉDŐRÁCS
Modell

Védőrács
(darab)

Védőrács
(festett)

Védőrács
(horganyzott)

AS-24EDDLP

N/A

8100410100

8100410200

AS-36EDDLP

N/A
Tábla

8100110100
8100280100

8100110200
8100280200

AS-54EBDLP

Falkonzolok
Védőkorlátok

2020760100
2020100100

2020760200
2020100200
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Gigola
ventilátorok
légáramlás

Kw
1,5

1,1 Kw

1,5 Kw

0,75 Kw

0,56 Kw

0,37 Kw

m 3 / óra

MÉRET

A
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MŰSZAKI ADATOK

Típus

A (mm)

B (mm) Súly (kg) Teljesítmény (kW) Feszültség (V)

ES200R/S
ES200R/R
ES150R/S
ES150R/R
ES140R / S
ES140R / R
ES120R / S
ES120R / R
ES100R / S
ES100R / R
ES80R / S *
ES80R / R **

1930
1930
1495
1495
1380
1380
1150
1150
960
960
800
800

450
450
430
430
405
330
405
330
405
330
405
330

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

100
75
80
55
70
50
50
40
44
32
32
28

1,83
1,5
1,5
1,1
1,1
0,75
0,75
0,55
0,55
0,37
0,37
0,26

230/400
230/400
230/400
230/400
230/400
230/400
230/400
230/400
230/400
230/400
230/400
230/400

+36-30-9551317

Frekvencia (Hz)

50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
59

Befúvó
kémény

1

TPI kémények

Elszívó
kémény

A Hog Slat első osztályú, 25mm-es poliuretánból gyártott, szolid külső réteggel
bevont kémény rendszerek teljes skáláját biztosítja. Ø 404 , 520, 640, 720 és
820mm átmérőkben állnak rendelkezésre, két félrészből alkotott szerkezettel,
amely jelentősen csökkenti a szállítási költségeket. A félrészek standard hossza 1
m és gyorsan összeszerelhetőek, a rozsdamentes acél szorítógyűrűk segítségével,
a szükséges kéményhossz elérése érdekében. Alkatrészek széles körű választéka
áll rendelkezésre, pillangószelep, tetőfedő, esővédő gyűrű és eső elleni sapkák.
A poliuretán nagy szigetelőképessége csökkenti a kondenz képződést alacsony
hőmérsékleti feltételek mellett.

Bármilyen szabványos méretben elérhető!
2

1) Esőfedél

2) Állítható fedél

1A) Poliuretán
esővédő gyűrű
Az eső elleni sapka alternatív
megoldása

3

Kémény ventilátorok
Egyfázisú, 230V, EU-szabványos, kondenzátorral.

60
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Termékkód

Típus

ZI141138
ZI130775
ZI141236
ZI141259
ZI141244

FC040-4ET.4C.A7
FC050-4ET.4I.A7
FC063-6ET.4I.A7
FC080-6ET.6N.AZ
FE091-6ET.6K.A3

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Teljesítmény (kW)
0,26
0,51
0,60
1,35
0,96

m³ / h
P = 0Pa
4730
8000
12500
23000
23000
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3) Légterelő

A mennyezeti légbeeresztők
ideálisak a padláson lévő
levegő elszívására. Két,
különböző teljesítményű
standard változatban áll
rendelkezésre, poliuretán
anyaguk megelőzi a
kondenz képződést hideg
időben.

Szimpla légbeeresztés záró
rugó nélkül, és a levegőáram
egyenletes elosztása. A
levegőáram 30%-a az
egyenes fedél felső felén
áramlik be, mielőtt a levegő
az alsó részen is beáramlana.

Teljesítmény m³ / óra statikus nyomáson:
Termékkód

10Pa

20Pa

40Pa

TB400011
TP400000

1100
760

1560
1070

2200
1520

Teljesítmény m³ / óra statikus nyomáson:
Termékkód

10Pa

20Pa

40Pa

TP400123

1450

2050

2900

A mennyezeti
légbeeresztőket kialakításuk
szerint folyósók fölé
ideális elhelyezni mivel a
légáramlás lefele irányított
így megelőzi, hogy a levegő
közvetlenül az állatokra
fújjon

Alsó sarokvassal
rendelkezik, amely lehetővé
teszi, hogy a levegő csak
a felső részen áramoljon
be. A légbeeresztés a belső
rugó nyitásával és zárásával
szabályozható.

Teljesítmény m³ / óra statikus nyomáson:
Termékkód

10Pa

20Pa

40Pa

TP200P

1450

2050

2900

Teljesítmény m³ / óra statikus nyomáson:
Termékkód

10Pa

20Pa

40Pa

TP400126

1450

2050

2900

Motorizált
légbeeresztő
csappantyú
Motorizált légbeeresztés
a keretbe épített motorral.
Önkalibráló egység, beállítást
nem igényel. 24V váltakozó
áramos és egyenáramos
változatban is rendelhető.
A 4 eres csatlakozó kábel
segítségével a szerelő több
egységet is csatlakoztathat.

Teljesítmény m³ / óra statikus nyomáson:
Termékkód

10Pa

20Pa

40Pa

TP200280M

2800

4000

5600
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Összeszerelési alkatrészek

Elkötelezetten dolgozunk azon, hogy első osztályú
termékeket és kiegészítőket biztosítsunk ügyfeleink számára
a könnyű összeszerelés érdekében. Az Ön projektigényeinek
függvényében, különféle megoldások állnak rendelkezésre.

62
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Szélterelők
Az első osztályú minőségű ABS műanyagból gyártott szélterelők UV-állók, megszüntetik a külső
szélnyomás általi befolyást, és állandó levegőáramlást biztosítanak a légbeeresztés által. A szélterelők
közvetlenül elhelyezhetőek az épület külső falára, mint különleges kiegészítő.
A tartóknak köszönhetően, könnyűszerrel felszerelhető és leszerelhető, pl. tisztítás esetén.
Az egységek a legfontosabb légbeeresztő modellekhez rendelkezésre állnak, és fényszűrővel
láthatóak el.
TPW145 ................................................................................................ méretek 631 x 843 x 225 mm
TPW3000 ........................................................................................... méretek 732 x 1050 x 310 mm
TPW4000 ........................................................................................ méretek 939 de x 976 x 610 mm

OmniStep 4000
Az OmniStep légbeeresztő
kifejezetten azokra az esetekre
tervezett, amikor különféle
légáramlatok és irányok
szükségesek.

Méretek 1010 mm x 410 mm
Teljesítmény m³ / óra statikus nyomáson:
Termékkód
10Pa
20Pa
TPO4000
3800
5350

TPI-933

Mennyezeti légbeeresztő

Ez a fényszűrő főként az 1350 és
1450 szériás légbeeresztőkkel
kompatibilis. Teljesen összeszerelt
egységek:
A PVC redőnyök horganyzott
fémkeretre vannak ráépítve.
Méretek: 690x310x235mm

A mennyezeti légbeeresztő a
levegőt két, ellentétes irányba
képes vezérelni.
Mindkét csappantyú egyidejűleg
vagy külön-külön működtethető,
a csappantyúkra szerelt fémkar
segítségével. Első osztályú
poliuretán habból készült,
és maximális szigetelési
hatékonyságot biztosít.

Fénycsökkentés kb. 8.540.000

www.alternconsult.hu | www.hogslat.ro

Teljesítmény m³ / óra statikus nyomáson:
Termékkód
10Pa
20Pa
TP160P2D
3200
4500
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40Pa
7600

40Pa
6400
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Aktuátorok
Robusztus vonal

Zsalumozgató
motorok
SM IP 54 Széria

Zárt/nyitott zsalumozgató motor

Zárt/nyitott zsalumozgató motor

BESM 24 A ..........................................................................................................................Váltóáram/egyenáram 24V
BESM 24 AS ....................................................................................................................................... Segédkapcsolóval
BESM 230 A ............................................................................................................................................ Váltóáram 230V
BESM 230 AS ..................................................................................................................................... Segédkapcsolóval

BESM 24 P..............................................................................................................................Váltóáram/egyenáram 24V
BESM 24 PS ........................................................................................................................................... Segédkapcsolóval
BESM 230 P.................................................................................................................................................Váltóáram 230V
BESM 230 PS ......................................................................................................................................... Segédkapcsolóval

Moduláris zsalumozgató motor

Moduláris aktuátorok

(Y jel ellenőrző: DC0..10V, 100 kΩ / visszajelző állás DC 2..10V, max. 1mA)
BESM 24 A –SR...........................................................................................Váltóáram/egyenáram 24V
BESM 230 A-SR.............................................................................................................. Váltóáram 24V

(Y jel ellenőrző: DC0..10V, 100 kΩ / visszajelző állás DC 2..10V, max 1mA)
BESM 24 P–SR.................................................................................................................... Váltóáram/egyenáram 24V
BESM 230 P-SR......................................................................................................................................... Váltóáram 230V

GMG IP 66 + IP 67
Széria

GM IP 54 Széria

Zárt/nyitott zsalumozgató motor

Zárt/nyitott zsalumozgató motor

BEGM 24 A..................................................................................................Váltóáram/egyenáram 24V
BESM 230 A ................................................................................................................ Váltóáram 230V

BEGMG 24 T......................................................................................................................... Váltóáram/egyenáram 24V
BEGM230-GT ........................................................................................................................................... Váltóáram 230V

Moduláris zsalumozgató motor

Moduláris zsalumozgató motor

(Y jel ellenőrző: DC0..10V, 100 kΩ / visszajelző állás DC 2..10V, max 1mA)

BEGM 24 A –SR....................................................................................................................AC/DC 24V
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(Y jel ellenőrző: DC0..10V, 100 kΩ / visszajelző állás DC 2..10V, max 1mA)
BEGM 24G –SR-T.............................................................................................................. Váltóáram/egyenáram 24V
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Műanyag mennyezeti légbeeresztő, vezérléssel
Előre felszerelt vezérlőcsigák az egyszerű és tartós összeszerelés
érdekében. Vezérlés egyetlen rúddal. Tartós műanyag ütköző. A végpanelek
tervezésüknek köszönhetően, megelőzik a levegőáramlást a légbeeresztő
végeinél. Egy egyedi, aerodinamikus légbeeresztő nyílás
javított
hatékonysággal és légsebességgel, meggátolja a kondenz képződést és a
fagyást. Javított hatékonyság vízszintes levegőáramlásnál.
Termékcikk

GACI-4000P2
GACI-4000P2

Légmennyiség 0.10 SP		

4000 m3/h
2500 m3/h

Keret nyílása

48 cm x 118 cm
48 cm x 68 cm

Jet mennyezeti légbeeresztő
Forradalmi, szabadalmaztatott forma, maximalizált Jet
technológia. A négy terelő a mennyezet mentén vezeti a levegőt,
és tovább magasan tartja azt, biztosítva az egységes elosztást.
Szabadalmaztatott formájú légbeeresztő. Kevesebb hűtést hoz
létre, és nagyobb légmennyiség áthaladását teszi lehetővé. A
TopJet légbeeresztők nagyobb statikus nyomáson működnek a
levegő jobb keverése érdekében. Az innovatív kivitelezés minél
szűkebb tér használatát részesíti előnyben. Kapacitása 3080 m3/h
- 30 Pa, 2072 m3/h - 20 Pa, 1035 m3/h - 10 Pa.
Hívjon bennünket személyre szabott ajánlatért nagyobb mennyiségek
vagy összeszerelési megoldások esetén!
ISTJ4200........................................... Jet mennyezeti légbeeresztő

Mozgatók Ventilátorhoz
RC433 ...................Aktuátor 46 cm, 230V, maximum terhelés 450 kg

4 utas mennyezeti
légbeeresztő

HS667-24-240 ..........................Aktuátor 61 cm, 220-240V, 50/60 Hz,
egyfázisú 10k ohm potenciométerrel, maximum terhelés de 350 kg

Hagyományos, 4 utas mennyezeti légbeeresztő, negatív
nyomások esetén. A négyszeres légbeeresztő UV-álló
polisztirolból készül. 4 egyedi irányított légbeeresztőből áll,
PVC műanyagkeretből, 45 cm-es karimával rendelkezik, és 2,5
cm polisztirol szigetelőlemezzel. Az egyedi légbeeresztők kézi
beállítással rendelkeznek: mennyezet hosszán, padló irányába
vagy zárt állapotban. Kapacitás: 2890 m3/h - 25 Pa, 850 m3/h 12 Pa Méretek: 79 cm X 79 cm. Nyílás: 74 cm x 74 cm.
HSI2000 ...................... 4 utas légbeeresztő 3400 m3/h, 71 cm x 71 cm

Fali légbeeresztő
•
•
•
•

Üvegszálas váz, szigetelő habbal töltött PVC terelővel
Állítható ellensúly acélból
Kapacitás 5100 m3/h
Ideális előmelegített terekben

62990....................................................................................Fali légbeeresztő
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Minőségi cellulózpapírból, hőkezelt polimer akril
ragasztóból és gombaölő szerből készül.
• ProTec szélek 19mm
• Megelőzi az algaképződést és az ásványi anyagok lerakódását, a tábla hosszabb
élettartama érdekében
• Védelmet biztosít az UV sugárzás és a zord időjárási körülményekkel szemben.
• A 45/15 fuvola típusú, öntisztító kivitelezés a beérkező levegő alacsony
nyomásesését biztosítja.
• Az átitatott nedvesítő szer növeli a hűtési hatékonyságot.

A méhsejtszerű hűtőcellák rendszeres
kezelése megelőzi az algaképződést és
a lerakódásokat. A tisztított hűtőcellák
hosszabb élettartamúak, és nagyobb
légáramlást biztosítanak. Kövesse a
címkén feltüntett gyártó utasításait a
keverési és használati programok során.

H2-64E ..........................................................................................Méhsejtszerű hűtőcella H2Pad 15 cm x 30,5 cm x 122 cm Pro Tec Edge 15/45 proﬁl
H2-65E ..........................................................................................Méhsejtszerű hűtőcella H2Pad 15 cm x 30,5 cm x 152 cm Pro Tec Edge 15/45 proﬁl
H2-66E ..........................................................................................Méhsejtszerű hűtőcella H2Pad 15 cm x 30,5 cm x 183 cm Pro Tec Edge 15/45 proﬁl

H PA D

Ezáltal nagyobb az a felület, ahol a levegő
érintkezik a vízzel,
amely a levegő lehűléséhez vezet!

A víz
2
45°-ban érkezik be – meredekebb mint a
levegőmozgás 15 °-os szöge.

Meleg levegő
behatol

H2PA D

A levegő áthalad a
nedves cellákon.

Hideg
levegő
kiáramlik

Önfelszívó szivattyú
A Grower Select JET szivattyú kitűnő
teljesítményt nyújt. A hatékony tervezés
csökkenti a súrlódást, és a turbulenciákat, így
csökkenti az energiafogyasztást.
A zárt motorváz védi a belső alkatrészeket
a kopástól. A szűrő áttetsző fedéllel
rendelkezik a könnyed ellenőrzés érdekében.
A nagyobb kapacitásnak köszönhetően nő a
karbantartási intervallum. A leeresztő dugó
könnyen hozzáférhető a karbantartások és a téli
előkészületek alkalmával.

Búvárszivattyú
Az USA egyik piacvezető szivattyúgyártó céghez fordultunk,
kifejezetten a hűtőcellás rendszerekre kifejlesztett szivattyú
gyártási kérésünkkel. A Grower Select szivattyú újratervezett
rotorral rendelkezik, amelynek eredménye egy alacsony
nyomású és nagyobb térfogatú egység. Ennek a
kombinációnak köszönhetően, a Grower Select szivattyú
élettartama hosszabb a hűtőcellás rendszerben.

H2P-230S ................................................... 0,37 kW búvárszivattyú, 230V
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Jellegzetességek:
• 2,75 m hosszúságú tápkábelt
tartalmaz
• 1,5 coll elvezető cső
• Zárt motor hűtőventilátorral

H2P-240J ........................................................................................................................... 0,56 kW JET szivattyú, 230 V

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

+36-30-9551317

A Grower Select párologtató hűtőrendszer lehűti
a beszívott levegőt a vemhes koca szállóban
és fiaztatóban lévő hő által okozott stressz
csökkentése érdekében. Bármilyen építmény
típushoz és szellőzőrendszerhez illeszkedik.

A rendszert 0,56 kW, 120/240 V teljesítményű motorral
működtetett JET szivattyú hajtja. A szűrő megakadályozza, hogy a
vizet permetező cső nyílásai megteljenek szennyeződésekkel.

A nagy, négyzet alakú, műanyag csatorna nagyobb kapacitással
rendelkezik mint a kerek csatornák, és közvetlenül a betonalapzatra
helyezhető, tartószerkezet nélkül. A csatorna rombusz alakú
kivágásokkal rendelkező teteje 33%-al növeli az elfolyási felületet,
meggátolva a víz felgyülemlését a hűtőcellák alsó részében. A víz
gyorsabban kering, és a hűtőcella élettartama növekszik, mivel az
aljában nem gyűlik fel a víz.

A nyitott alumínium rendszer a hűtőcellák felső részén könnyű
hozzáférést biztosít a vízpermetező csőhöz. A felső rész
korrózióálló, sárgaréz betétet tartalmazó Tri-Knob rögzítő
elemekkel biztosított a könnyű leszerelés érdekében. A
méhsejtszerű hűtőcellák tartóeszköze lehetővé teszi a felső
rész teljes nedvesítését, a piacon elérhető más rendszerekkel
szemben, amelyek esetében a hűtőcella felső részének akár 7 cmje száraz marad.

A Grower Select csatornatartó szerkezet kettős görbülettel
és két szélvédővel rendelkezik a minél jobb tartás biztosítása
érdekében. Nem mozdul el más tartókkal ellentétben, és a
csatorna nem torzul el .
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A nagy kapacitású permetezőcső különleges végcsatlakozókkal
rendelkezik, az összekapcsolt csöveknél gyakran látott 12 cm ki
nem használt tér kiküszöbölése érdekében.

A H2PAD hűtőcella rendszer széles skálája 1,83 m magasságig
áll rendelkezésre. A H2PAD hűtőcellák egyedi kivitelezése 45/15
öntisztító fuvola, 19mm ProTec széllel. A ProTech oldalszél szintén
rendelkezésre áll.

+36-30-9551317
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Ponyvás szellőzőrendszer
Műanyag csiga 18mm
6,4mm kampós csavarral
rögzítve

Áttetsző ponyva
SuperPoly
100gm/m2 • Szimpla szegély
• 25,4 mikron vastagság
• Szimpla szegéllyel rendelkezik
• Varrat 10x10
• Hátsó része kikészített

Szigetelés vagy fém

Mindkét oldalon azonos

Inox kábel 4,7mm

Ponyva automatizálás

Nejlon zsinór 4,7mm

Kábelbilincs
Ellenőrizni
elhelyezés
függvényében

“J” szög

Poly fekete/fehér ponyva
124gm/m2 - Szimpla szegély, 25,4 mikron vastagság, 1 szegély, varrat 10x10
124gm/m2 - Dupla szegély, 25,4 mikron vastagság, 2 szegély, varrat 10x10
177gm/m2 - Dupla szegély, 30 mikron vastagság, 2 szegély, varrat 14x14

Kábel 6,3mm

Herculite® Vinil ponyva
Nejlon zsinór
Kampós csavar 6,4mmx 89 mm
1,2méterenként (minden második oszlopnál)
oszlopnál)
Alumínium laposvas

Prémium áttetsző ponyva, amely még
alacsony hőmérsékletek esetén és rugalmas
marad.
Kiváló szakítószilárdsággal rendelkezik, így
megállja a helyét erős szeles napokon is.
UV stabilizátorokkal gyártott a napsugarak általi károsodások megelőzése
érdekében.
Négy különböző változatban áll rendelkezésre, standard szimpla szegéllyel.

Steppelt szigetelő
ponyva

Rostból készült ponyvavédő
A ponyva vége 150 mm-re behajlik
MEGJEGYZÉS: A PONYVAVÉDŐT A NYÍLÁS SZÉLÉTŐL 254mm TÁVOLSÁGBAN
SZÜKSÉGES ELHELYEZNI A PONYVA 150mm-es ÁTFEDÉSÉNEK
BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

• Szimpla szegély
• 6 anyagréteg
1 réteg 142 gm/m2 fehér polipropilén
• 1 réteg 94 gm/m2 áttetsző polipropilén
• 4 szigetelőréteg
• Varrat minden 203 mm -nél a szigetelés biztosítása érdekében
• UV-álló
• Alacsony hővezetés
• Hátsó része kikészített

Takarítsa meg a fűtési költségeket… Szigetelje a ponyvát és csökkentse a hőveszteséget!

A TempShield a hagyományos vinil ponyvákat szigetelt ponyvákká alakítja!
Termékkód
MWDBDF4X200
MWDBDF5X200
MWDBDF6X200
MWDBDF8X125
MWDBWF4x200
MWDBWF5x200
MWDBWF6X200
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Réteg típusok
Fólia-buborék-buborék-fólia
Fólia-buborék-buborék-fólia
Fólia-buborék-buborék-fólia
Fólia-buborék-buborék-fólia
Fólia-buborék-buborék-polivinil
Fólia-buborék-buborék-polivinil
Fólia-buborék-buborék-polivinil

+36-30-9551317

Tekercs méret(m)
1,2 m x 61 m
1,5 m x 61 m
1,83 m x 61 m
2,4 m x 38 m
1,2 m x 61 m
1,5 m x 61 m
1,83 m x 61 m

Használati javaslat
Ponyva/oldalfal
Ponyva/oldalfal
Ponyva/oldalfal
Ponyva/oldalfal
Ponyva/oldalfal
Ponyva/oldalfal
Hűtőcella / Ventilátor

PVC háló

PVC anyaggal borított

TC1115.........................................................................................4’
TC1120.........................................1.54m szélesség x 106m/tekercs
80574...........................................................................................6’
TC1145.........................................................................................7’
805742......................................................................................... 8’

Rabicháló

• 0,08 mm PVC réteggel borított, 25,4 mm szembőség

Ponyvarögzítő alumínium lemez
A ponyva alsó részének rögzítésére
alkalmas, megakadályozza a
ponyva károsodását.

84588................................................. Alumínium lemez 2,4mx4,5cm

Ponyva javítószalag

Fekete szalag ponyvához

Ponyva rögzítő szalag

• Tekercs 45mm szélesség X 91,4m

• szélesség 50mm X 91.4m/ tekercs

61572................................................................... Fekete szalag ponyvához

TS102925.................................................................. Ponyva rögzítő szalag

61571............................. Polylite áttetsző szalag – tekercs 7,6cmx18m
61570..............................................................Fehér szalag- 45,7m/tekercs
61571BW..........Polylite fehér és fekete szalag - tekercs 7,6cmx18m
844192....................................Háromrétegű fehér szalag, javításokhoz
844193..................................Háromrétegű fekete szalag, javításokhoz
61571B...................... Fekete szalag ponyvához - tekercs 7,6cmx18m
61570....................Herculite fehér szalag ponyvához - tekercs 45,7m

Nejlon és polietilén
zsinór
61725: Átmérő 19mm
• Szakítószilárdság: 340kg
61724: Átmérő 13mm
• Szakítószilárdság: 204kg

Nejlon zsinór
• Nem nyúlik.

Fekete polietilén zsinór

IS12062..............................................4,7mm nejlon zsinór – 304m
AMT12041.........................................3,2mm nejlon zsinór – 304m

61806...........................................6,33mm fekete polietilén -304m
HB1024........................................... 4,7mm fekete polietilén 304m
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61725............................................................... 47mm fehér nejlon – 304m
61724....................................................................3,2mm polietilén – 304m
61725-500......................................................... 4,7mfehér nejlon – 152m
61724-500..........................................................3,2mm polietilén – 152m
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KÁB
HSW01

HSW02

LŐVEL HÚZ
ÖR

NÉLKÜLI, CS
EL

Érdeklődjön a
kábel nélküli
csörlőkről

TÓ
HA

ATM24030

3.

HB5555

61737
61811

Csörlők
61746 ..................................................................... Csörlő 1450 kg
61737 ...................................... Csörlő kábel visszatartással 635 kg
HB5555 ............................................................. Kézi csörlő 500 kg
HSW01 .......................................Egyszerű kábeldob csörlő 900 kg
HSW02 ........................................... Dupla kábeldob csörlő 900 kg

Az automata fék rögzített helyzetben tartja a csörlőt a felengedés
pillanatában. Megelőzi a hirtelen felengedett megfeszített kar által okozott
baleseteket. Tartós horganyzás.

5351-24Z ............................ 453 kg, horganyzott, automatikus lezárás
5352-24Z............................. 680 kg, horganyzott, automatikus lezárás
DL3500.............................. 1133 kg, horganyzott, automatikus lezárás

B.

C.

Ellensúlyok
A) NC61752 .................................................................11 kg beton
B) NC61751A .................................... 110 mm átmérő, 5,4 kg, PVC
C) HS917-416 ..............50,4 mm tömör fémből, 430mm hosszú, 15kg
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24050

24050 ..........................................................Csörlő 2267kg Windlift fekete
61811 .......................................................Csörlő 1360kg Fekete Old Style
618111 ..........................................Rugó mennyezeti csörlőhöz 1360kg
AMT24038 ...................... Mennyezeti csörlő univerzális kezelőkarral
24059 ................................................................................. Csörlő rugó 2267kg
AMT24030 .......................................... Mennyezeti csörlő 1360kg piros

3. HB762
Gazdaságos változat
Kampós kezelőkar
1,5 m

4.

Kezelőkar
fúrógéphez
1,5 m

4. HB763
Gazdaságos változat
Kezelőkar
fúrógéphez
1,5 m

PowerDrop TM

Fékes csörlő

A.

Mennyezeti csörlők

Kampós
kezelőkar
1,5m
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védelem, kedvező áron

• A PowerDrop™ riasztója egy figyelmeztető jelzést ad le a
ponyva leengedésekor.
• A kapcsoló egy inox indítószerkezettel rendelkezik, és
nedvességálló.
• Rozsdamentes acél ANSI 304
• Az érintkezések nyitottak vagy zártak, 3A 250V
feszültségen mérve.
• Nem befolyásolja az alacsony hőmérséklet vagy a
nedvesség
• 5 perc késleltetővel
• Elemek nélkül működik
• Most, a baromfik számára, 2 perces késleltetővel

PD208PA ............................................................................................................... 208 V, baromfi, 2 perc késleltetővel, riasztókapcsolattal
PD240 ....................................................................................................................................................................240 V, 5 perc késleltetés
PD240P ....................................................................................................................................................240 V, baromfi, 2 perc késleltetés
PD240A ............................................................................................................................... 240 V, 5 perc késleltetővel, riasztókapcsolattal
PD240PA ............................................................................................................... 240 V, baromfi, 2 perc késleltetővel, riasztókapcsolattal
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Dupla csigás berendezés szellőzőnyílásokhoz
A berendezés két csigával rendelkezik. Az egyik csiga a fő vezeték vezérlését
látja el, a másik csiga a szellőzőnyílások nyitását és csukását irányítja. A
berendezés két facsavarral rögzíthető a falra. (a csomag nem tartalmazza).

18090...........................Dupla csigás berendezés szellőnyílásokhoz

1

Inox csiga

Nejlon csiga

HSH010 ...............................................................................34 mm

HSH005............................................................................... 47 mm

Nejlon lengőcsiga

Inox lengőcsiga

HSH004................................................................................47 mm

HSH003 ...............................................................................19 mm

Acél csiga

Nejlon csiga
HSH002 ...............................................................................19 mm

HSH008............................................................... 38 mm acél csiga
521531 ...............................................................38 mm inox csiga

Fali csiga

Fali csiga
tartószerkezettel

HSH009 ..................................... 88,9 mm horganyzott, zsírozható

61749 .................................... 63,5 mm fali csiga tartószerkezettel

Öntöttvas csiga
tűgörgős csapággyal

Vízszintes tartószerkezetű
csiga lánckerékhez

AMT18454 ............... 114 mm öntöttvas csiga tűgörgős csapággyal

AMT17024 .............................. Vízszintes tartószerkezetű csiga lánckerékhez

Vízszintes csiga
üvegszálas kompozitból

Csiga lezáróval
függőleges lezáró

AMT18353 ............... 114 mm öntöttvas csiga tűgörgős csapággyal

AMT18358 ................................... 88,9 mm üvegszálas csiga tartószerkezetben

Dupla csiga
függőleges lezáróval

76 mm x 76 mm csiga
tartószerkezet

AMT18359 ......................88,9 mm Dupla csiga függőleges lezáróval

61745

3

2

4

1. Nagy szögvas

H010160200 ........................................................... Nagy szögvas

2. Tűgörgős csapággyal
HSH001 ................................................ Csiga kenhető csapággyal

3. U csavarok / Önzáró anyák
RU602508Z ...................................................................... U csavar
R0985NA08Z..............................................................Önzáró anya

4. Sarokcsomag lánccal és fogaskerékkel
HSH006.............................. Sarokcsomag lánccal és fogaskerékkel
3005 .................................................................... csere lánc 76 cm
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Kábel
Műanyag anyák

20026

(színe változhat)
HSH027
20026..................................................................................... 3mm
HSH027.......................................................................................................5mm

Alumínium
kábel
karmantyúk és
leállító gomb

Extra rugalmas
kábel 7X19

Rugalmas kábel
7X7

Inox
Kód

Típus

Tekercs hossz

61739-250
617281-250

7x7
7x19

76m
76m

Átmérő(mm)

3,2mm
4,8mm

Szakítószilárdság

771 kg
1678 kg

Horganyzott
Kód

Típus

R61726-100
R61726-250
R61726-500
R61726-2000
R61728-100
R61728-250
R61728-500
R61728-2000

7x7
7x7
7x7
7x7
7x19
7x19
7x19
7x19

Tekercs hossz

Átmérő(mm)

100 m
250 m
500 m
2000 m
100 m
250 m
500 m
2000 m

3 mm			
3 mm			
3 mm			
3 mm			
5 mm			
5 mm			
5 mm			
5 mm			

52286 ..................................................................... 1,6mm (1/16 ")
52284 .......................................................................... 3mm (1/8 ")
52283..........................................................................5mm (3/16”)
52285.................................................... 3mm (1/8”) x 5mm (3/16”)
52288 .................................... 2mm alumínium karmantyú (3/32")
522844.....................................6mm alumínium karmantyú (1/4")
HB7045 .................................................leállító gomb 3mm (1/8 ")
HBAST0P093 .......................................leállító gomb 2mm (3/32")

Szakítószilárdság(kg)

633 kg
633 kg
633 kg
633 kg
1770 kg
1770 kg
1770 kg
1770 kg

Sta-Kon csatlakozó
Összeszerelési kellékek
R0985NA08Z........................................................Önzáró anya M8
R9021NA08Z........................................................ Lapos alátét M8

Kampós csavar
60665...................................................................................... 6,4mm x 89mm
606655.......................................................................6,4mm x 89mm - inox

Cső
61720................................0,5 x 122 inch horganyzott, végén redőzött
10802...................................................................OB 10mm • 10mm x 3.1m
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61800....................................................................................................... 3,2mm
61810....................................................................................................... 4,8mm

U M8 csavar
RU602508Z

“J” csavar
• Horganyzott

80543.........................................................................................................45mm

Ponyva cső
RO603406M................................. ½” x 6 m horganyzott, csatlakozóval
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Kábelkengyel
617321.......................................................................................... 3,2mm Inox
617331.......................................................................................... 4,8mm Inox
R0741NA03Z........................................................ M4x3 mm horganyzott
R0741NA05Z........................................................ M5x5 mm horganyzott

Oldalsó ponyva lezárás
61892L ............................... 46 cm x 168 cm bal oldali védő, üvegszálból
61892R ........................... 46 cm x 168 cm jobb oldali védő, üvegszálból
61890L................................ 61 cm x 213 cm bal oldali védő, üvegszálból
61890R............................61 cm x 213 cm jobb oldali védő, üvegszálból
61895 .......................... 58 cm x 183 cm univerzális nagy védő, üvegszálból
61896 ............................ 35 cm x 183 cm univerzális kis védő, üvegszálból
PCP1866W ................................... 46 cm x 168 cm fehér műanyag, pár
PCP1884........................................ 46 cm x 213 cm fehér műanyag, pár

A Grower Select® ponyvát működtető motort sok éves ellenállásra tervezték.
Válasszon az egy járatos 61cm, 91cm vagy 122cm változatok közül, hogy
pontosan ellenőrizhesse a ponyvát vagy a befújásokat. Teherbírás 1814kg (1: 2
csiga arány). Kábeles vagy láncos kivitelezésben áll rendelkezésre.

15 cm
12,7 cm
12,7 cm
10,2 cm
10,2 cm
10,2 cm
5,1 cm
5,1 cm
5,1 cm

• Alacsony karbantartás az alumíniumból készült, műanyag
betétes terhelési blokknál
• Gyors kábelcsatlakozás a terhelési blokknál
• A blokk műanyag vezérlőkkel működik a zavartalan működés
és a tengelystabilitás érdekében.
• Az elülső fedél tömítése védi a gép belsejében található
elemeket a kosztól és csapadékoktól
• Korlátozott kapcsoló, biztonsági rendszer leállítóval és
segédkapcsolók mindkét irányba.
• A helyi kapcsolók kézi működtetése felülírja a szellőző
berendezés automatizált működését.
• Zárt csapágyak, a minimális karbantartás érdekében

5,1 cm

Hegesztett drótfonalból álló panel
• Ø 5mm drótfonalból, lyukszem 20cm vízszintesen. Horganyzás előtt
hegesztett.

80641 ................ 0,85 m x 4,85 m hegesztett horganyzott hálópanel
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FŰTÉS

FŰTÉS
75

Melegítő lámpák és izzók

76

Gumiszőnyegek

77-78
79

74

Betonjavító és betonvédő termékek
Lámpatestek
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Interheat
Infravörös
melegítő izzó

Erős foglalat

A gyenge foglalatú izzók
alternatív megoldása!

• Egységesen elosztott hő
• Nagyobb élettartam - 6.000 óra!
Gyenge foglalat
IN150R125/C/2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150W, R125, 230-240 V, FEHÉR, Infravörös izzó, kemény üveg, E27 erős foglalat
IN250R125/R/3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������250W, R125, 230-240 V, PIROS, Infravörös izzó, kemény üveg, E27 erős foglalat
IN175R125/R/2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������175W, R125, 230-240 V, RPIROS, Infravörös izzó, kemény üveg, E27 erős foglalat

Vízálló védelem
Interheat Lámpa
A radiátor csökkenti a
belső többlethőt

Az opcionális
kapcsoló
szabályozza
a kibocsátott
hőszintet

INLP300/14G-UE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lámpavédő, EU CE tanúsítvány, IP44 dugasz, 2,5 m kábel, kevés árnyék, acéllánc
INLP300S/ 14G-UE ........................................................................................................................................................................... Lámpavédő, EU CE tanúsítvány, IP44 dugasz, 2,5m kábel, kevés árnyék, acéllánc, 3 pozíciós kapcsoló
INLPB300/14G-UE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lámpavédő, EU CE tanúsítvány, IP44 dugasz, 2,5m kábel, nagy árnyék, acéllánc
INLPB300S/ 14G-UE ......................................................................................................................................................................... Lámpavédő, EU CE tanúsítvány, IP44 dugasz, 2,5m kábel, nagy árnyék, acéllánc, 3 pozíciós kapcsoló
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Rácspadozat szőnyegek
• Nagy sűrűségű gumiszőnyeg, amely az etető alá helyezve védi az új rácspadozatot, vagy
enyhíti a régi betonrácsok elkopását.

HS10064.......................................................................................... 1187 mm x 914 mm
HS10065........................................................................................ 1187 mm x 1219 mm
HS10066........................................................................................ 1187 mm x 1524 mm
HS100655 ..................................................................................... 1187 mm x 1828 mm

Gumiszőnyegek Elválasztóhoz/
Hizlalórekeszhez
• Csökkenti az elhullást
• Szárazan tartja a sertéseket
• Kiváló tapadást biztosít
• Könnyen tisztítható
• 1219mmx1828mm,
13mm vtg., 13 mm magas karimával a
minél alacsonyabb
takarmányveszteség érdekében
• A 4 megerősített fogantyú 6 mm
karimával rendelkezik, a süldők
költséges takarmányveszteségének megelőzése
érdekében
• Ergonomikus tárolás
• Kényelmes férőhelyet biztosít 35
sertés számára

544187F ..............................1219 mm x 1828 mm, 13 mm karima

Szőnyegek
pihenőhelyekre
•
•
•
•

Mindegyik szőnyeg két rekeszt fed be
Fokozott tapadás a padlóval való érintkezéskor
Kemény szőnyeg, süldőknél is használható
Első osztályú szőnyeg műszálas szövetből

Szőnyegek elválasztóhoz.
• Tökéletes fiatal malacoknak, étkezéshez
• 990 mm x 990 mm a 13 mm-es karima és fogantyúk

54417F ..........................................717 mm x 1016 mm karimával

544186F ....................... Szőnyeg elválasztóhoz/hizlalórekeszhez,
990mmx990mm karimával

Szerezze be a legkeményebb
védelmet a rácsok számára!
ARMOR-ROCK Epoxi réteg
Védi a rácspadozatot a gumiszőnyegek segítsége
nélkül.
A rácsokon új vagy javított felső rétegként használatos, a gumiszőnyegek
helyett, az etetők és itatók körül. Armor-Rock csomag tartalma: 0,7kg
epoxi keverék, 11,3kg Admix homok és 11,3kg homok a felső védelmi
réteghez.

Gro-Loc szorítók

PolyMAT
Könnyű, 1219mmx1828mm szőnyegek elválasztókhoz, súlyuk csupán
7,7kg. A polietilén, nem porózus, rombusz formájú szerkezet jobb tapadást
biztosít. Ugyanakkor, a 25mm -es karima segít megelőzni a költséges
takarmányok veszteségeit.

PM-1 .......................................... PolyMAT szőnyeg elválasztó/hízó
1219 mm x 1828 mm, 25 mm karima
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• A teljes készlet tartalmazza a csavart
és rozsdamentes acél alátét-gyűrűt
9,52mmx101,6mm
• Fixen rögzülnek, és újra megszoríthatóak
• 100 darabos kiszerelésben csomagolva

GRO-LOC .............................................................Gro-Loc szorítók
* A termék túlzott megszorítása a betonrácsok árosodását okozhatja

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

+36-30-9551317

AC133-AR ................................................................... Armor Rock csomag

Vanberg betonjavító és betonvédő termékek
Tipikus lefedés 5 mm
(25 kg/zsák)
• 2,3 m2 fedés, keverék
nélkül
• 28 liter 1:1 arányban
homokkal keverve
(egy 2,5 cm vastagságú
réteget biztosít) vagy
zúzott betonnal.

ELŐTTE

Con-Korite TM Xtra habarcs
A tiszta cement összetétel messze felülmúlja a piacon megtalálható versenytermékeket.
A CON-KORITE™ a használattól számított első órán belül 210 kgf/cm2 nyomásszilárdsággal
rendelkezik, amely 28 napon belül eléri a 700 kgf/cm2 értéket. Kiváló kopásállóságának
köszönhetően a legtartósabb és leggazdaságosabb megoldást nyújtja a megkopott
padlók és rácspadozatok (minden 5 mm-nél nagyobb mélyedés) számára. Ügyfeleink a
rácsok szélei, a megkopott, eltört vagy akár vasalatig megrepedt rácspadozatok javítására
használják előszeretettel. Mivel koncentrátum, a CON-KORITE™ aggregátummal növelhető
1:1 arányban (vagy zúzott betonnal) a mély üregek betömése, vagy az etetők, vályúk körüli
területek, és a jelentősen megkopott felületek javítása érdekében (2/3 habarcs és 1/3
homok keverék). Nagyobb mennyiségeket, kérjük, külön megrendelésben adjon le.

KB0060

KB0061

KB0100

KB0060 ............................................................................................................................................................. CON-KORITE ™ 25 kg / zsák
KB0061 ........................................................................................................................................................... CON-KORITE ™25 kg / vödör
KB0060B ............................................................................................................................................................. 1360 kg / zsák ömlesztett
KB0100 ............................................................................................................................. 27,2kg késlet: Zsák 25kg Habarcs, 1,9 liter KB25

UTÁNA

Gyakori
használat:

KB25 akrilgyanta

•Rácsok
• Az állatok etetési
területén
• Vályúk
• Rekeszelés csere
• A padlózat különféle
befedései
• Falak

KB0026 ............................................................................................. 3,78 liter, kanna
KB0027 ........................................................................................... 18,92 liter, vödör

Kötőanyagként használható, és abszorpciós ellenállást biztosít. A KB25 ideális nedves
környezetben. Általános használat: 1/3 rész KB25 - 2/3 rész víz (3,78 liter KB25 akrilgyanta 3 vödör
vagy zsák 25g-os habarcshoz ).

Etetővályúk gyors javítása
Használja a CON-KORITE TM terméket a vályúk és az erősen megkopott
terület feljavítására – Akár termelés közben is!

ELŐTTE

UTÁNA

Reparații în zona hrănitoarelor
ELŐTTE

UTÁNA

ARMOR-STONETM
Epoxi habarcs

Eco-Crete Javító Rácspadozatokhoz

Számos hizlaló farm magas szintű maró hatású vegyületekkel rendelkezik
a trágyagázok, kemény víz és takarmányadalékok miatt. Az idők során ez
még a CON-KORITE TM termékeket is érinti. Azonban, az ARMOR-STONE
TM bebizonyította, hogy ellenáll ezeknek a maró hatású vegyületeknek.
Egyedi ARMORCOAT™ keveréke, és az aggregátumok különleges keveréke
erőteljes ellenállást biztosít a kopás és a kémiai anyagokkal szemben.

A Vanberg Speciális Burkolások (VSC) által kizárólag a Hog Slat részére
kifejlesztett termék, az Eco-Crete a tökéletes választás a rácspadozatok,
vagy más betonfelületek javításához. Használatra kész termék, csupán
víz hozzáadása szükséges, majd az érintett felület bekenése, és 2-3 óra
elteltével jobb, mint újkorában. Magas, kb. 534 kgf/cm2 ellenállással
rendelkezik. Kültéri és beltéri használatra.

AC133-AG ................................................. Armor-Stone™ csomag

KB0051 ................................................ Eco-Crete 22,67 kg, vödör
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ARMOR-ROCK™ Epoxi bevonat réteg
Előbb vagy utóbb, az etetők és a gumiszőnyegek környéke megrongálódik a trágyagázokból, trágyákból és el nem tisztított
takarmányból származó vegyi anyagok miatt. Az ARMOR-ROCKTM bizonyítottan felújítja az elkopott betont és védi az „új”
felületeket. A VSC ARMORCOAT TM egy epoxi keverék, amely VSC speciális aggregátumokkal kevert annak érdekében,
hogy egy kifejezetten erős csúszásgátló réteget alkosson, amely kopásálló és vegyszerálló. 1989-től kezdődően, ügyfeleink
úgy találták, hogy az ARMOR-ROCKTM időben a legéletképesebb megoldást jelenti. A trágya elfolyik a betonrácsokon
keresztül, és nem hagy korrozív vegyületeket, amelyek károsíthatnák ennek felületét.

Összetevők

AC133-AR ........................................................................................................... Armor-Rock csomag

ELŐTTE

AC133 .................................................. 5,67 liter ARMORCOAT™ (3,78 liter gyanta és 1,89 liter erősítő)
520B-25 .................................................................................................................. ADMIX (11,33 KG)
210-520B ................................................................................. Középszemcsés homok, 22,67 kg zsák
-TSAR 6 ............................................................................................................................ VSC ESZKÖZ
150415 ................................................................................................ 2,83 liter műanyag merítőkanál

UTÁNA

Egyszerű folyamat...

Beton tisztítása és bevonása védőréteggel

#1

#2

Agresszív összetétele tisztítja és védi a betonpadlókat, texturált szilárd felület
létrehozása érdekében, javítva a fedőrétegek tapadási minőségét. Eltávolítja a
betontejet, és semlegesíti a bázikus maradványanyagokat és kenőanyagokat. Feloldja
a csöveken és berendezéseken lerakódott meszet és salakot. ANYAGIGÉNY: 13 m3 /
3,78 liter
Gazdaságos koncentrátum • Biztosabb mint a sósav

* Nem postázható futárszolgálattal!

VP-151-1 ................................................................................................................................ 3,78 liter
VP-151-5 ............................................................................................................................. 18,92 liter

Admix hozzáadása

5,67 liter ARMORCOAT™
összekeverése

Hordozható, a keverővödör rögzített szögű a könnyű használat, és a
habarcs és epoxik alapos összekeverése érdekében. Tartós, acélból készült,
professzionális dőlésszögben kivitelezett tartóval, és nagy teljesítményű
elektromos motorral, amely biztosítja a folyamatos működést.

#4

#3

Hordozható keverővödör

TSKM5825 ............................................................................................ Keverőgép epoxi habarcshoz
TSKR ........................................................................................................................... Standard keverő
TSKMR1 ............................................................................................................CON-KORITE TM paletta

Felületre öntés

Homok elszórása

Javítsa meg a repedéseket végérvényesen!
Repedezett rácsok

Leöntött
ARMOR-ROCK™

Javított repedések

Oldószer 101
Univerzális oldószer és epoxi
tisztító.
A 101 oldószer (3,78 liter)
postázható futárszolgálattal..

VP-151-1 .......................... 3,78 liter 101 oldószer
VP-151-5 ............................................ 18,92 liter
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Keverőszár 10 cm
Szolid, de gazdaságosan tervezett keverőkanál az
epoxik, uretánok és habarcsok alapos keveréséhez.
Csavarozógép segítségével működik.

TS46565 ....................................... keverő 10 cm

Lámpatestek
Gasolec Orion Függőleges lámpatestek

Gasolec IPL Függőleges lámpatestek

Orionlux 11W

• 220-240V 50 / 60Hz E27
• Cserélhető műanyag fedél
••
4 színben rendelhető
(Kék)

(Piros)
GAIPL411

GALP412

(Kék)

(Piros)

(Zöld)
GAIPL413

KÁBEL – ORION
lámpatestek

• Orion széria lámpatestek:
maximum váltó intervallum 100%-tól 5%-ig.
Az Orion lámpatestek elektromágneses
kondenzátorral rendelkeznek
Több mint 25 éve piacra dobva
2 csapos lámpával kompatibilis

• IPL széria lámpatestek:
maximum váltó intervallum 100%-tól 5%-ig Az
IPL lámpatestek elektronikus kondenzátorral
rendelkeznek
Kb. 4 éve piacra dobva
4 csapos lámpával kompatibilis

(Fehér)

GALP001

GALP002

(Fehér)

(Zöld)
GALP003

GALP004

(Kék)

(Piros)

IPL3 pozició

IPL - KÁBEL

IPL-HIP

GALP005

GALP006

(Fehér)

(Zöld)
GALP007

ORION3 pozició

GALP008

Vízszintes lámpatest ORION

Vízszintes lámpatest IPL
Vízszintes lámpatest

Orionlux 11W

IPL 11W

GALP001

230V 50 Hz
IP65
11W

(Kék)

(Piros)

(Kék)

(Piros)

•
•
•

GASOLEC
ORION-HIP

Orionlux 9W

GAIPL414

GALP411

GALP412

(Fehér)

(Zöld)
GALP413

GALP414

•
•
•

GALP002

(Fehér)

(Zöld)
GALP003

GALP004

Orionlux 9W

230V 50 Hz
IP65
9W és 11W

(Kék)

(Piros)
GALP005

GALP006

(Fehér)

(Zöld)
GALP007

GALP008

IPL elektronikus váltó

Orion elektronikus váltó

Az IPL világítórendszer kiváló megoldás azon baromfi tenyésztők
számára, akik „napkeltétől-napnyugtáig” kívánják beállítani
a fényerősséget. A fényerősség nagyon alacsony fokozaton
kezdődik, és fokozatosan növekszik nagyobb erősségűre.

Folytonos felügyeletet biztosít a baromfiüzemekben lévő kompakt
fénycsövek (CFL) fényerőssége fölött. Megfelel a baromfitenyésztők
jellegzetes kérelmeinek, és igencsak hatékony az energiafogyasztást és
élettartamot tekintve.

A rendszer 230V ± 10% , 50 / 60Hz frekvenciára, a 11W, 4 csapos lámpákkal
kompatibilis IPL adapteregységekre tervezett.
• 200 darab, 11W, 4 csapos lámpatestet képes szabályozni
• Állítható fokozatok KIKAPCSOLVA és 5% - 100% között
• Kézi modul az Orion váltó működtetéséhez
• Automata modul az IPL váltó működtetéséhez
• A váltó az analóg kimeneten keresztül, közvetlen a baromfiüzemben
található vezérlővel működtethető. (0-10 V).

GALP491 .................................................................................... IPL elektronikus váltó elektronikus adapterekhez
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A rendszer 230V ± 10% , 50 / 60Hz frekvenciára, és a 9W vagy 11W Orionlux
lámpákkal működő Orion lámpatestekre tervezett
• 70 darab 9W, vagy 90 darab 11 W lámpatestet képes szabályozni
• Állítható fokozatok KIKAPCSOLVA és 5% - 100% között
• Kézi és automata modul az Orion váltó működtetéséhez
• A váltó az analóg kimeneten keresztül, közvetlen a baromfiüzemben
található vezérlővel működtethető. (0-10 V).

GALP600 .................................................................................... Orion elektronikus váltó mágneses adapterekhez

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

+36-30-9551317

79

Távolítsa el az elhullott állatokat egyedül,
erőfeszítés nélkül és teljes biztonságban.
Fő jellegzetességek:
• Forgó oszlop 180 ° • Defektvédett gumik • Emelő 2500 lb (24v)

51
cm

Articulat

Tetemszállító daru
Bármilyen tenyésztő eltávolíthatja egyedül az elhullott vagy súlyosan megsérült állatokat, a legkeskenyebb rekeszekből, baleseti kockázat nélkül.
Nagy kocaszállító daru
Hercules kar: A nehéz, elhullott állatok rekeszekből való eltávolításának és elszállításának egyedi és forradalmi módja, erőfeszítés nélkül, segítség
nélkül, és teljes biztonságban.
Nagy teherbírás
A Hercules kar lehetővé teszi a nehézkes tárgyak emelését a sertésgazdaságban, tervezésekor kifejezett szempontot képezett a hátbalesetek
kockázatának kiküszöbölése és a munka megkönnyítése.
Páratlan működtetés
A Hercules kar lenyűgöző működtetése, az állítható dőlésszöggel rendelkező teleszkópos kar és a 180 °-ban forgó oszlop optimalizál minden
tevékenységet. Könnyen megfordul a legkeskenyebb terekben is, és bármilyen típusú térben problémamentesen működik.
HSUSE20HA Tetemszállító daru Hercules csuklós karral, és habbal töltött gumikkal 24V.
HSUSHE20H Tetemszállító daru Hercules karral, és habbal töltött gumikkal 24V.
HSUSHE20V Tetemszállító daru Hercules karral, habbal töltött gumikkal és állítható sebességgel

Tetemszállító kocsi oldallemezekkel

Koca tetem szállító kocsi,
teherbírás 400kg
A kocák vagy nagyobb állatok szállítására. 400kg teherbírású emelő, és horganyzott acélkábel, átmérője Ø 5mm. 47cm szélesség x 2m magasság ø
33cm kerekekkel.

Az erős oldalfalak segítenek az állat felemelésében, és a V szerkezet rögzítve
tartja az állatot mozgás közben. Az egyenes emelőnek köszönhetően nincs
szükség csigára. A Ø 33cm átmérőjű kerekek könnyűszerrel áthaladnak
az esetleges akadályokon, és könnyen irányíthatóak kis terekben. 272kg
teherbírású emelő, és Ø 5mm átmérőjű horganyzott acélkábel.

8330211100 ................................................... Tetemszállító kocsi

8330221100 ................................ Tetemszállító kocsi oldallemezekkel

Vedere de jos:

Szánkó elhullott állatok szállítására
Tetemvontató eszköz
• Tetemek vontatására alkalmas két erős modell.

8050221100 .........................................................................................T típusú vontatóeszköz, 1 lánc
8050231100 ............................................................................................... Vontatóeszköz két lánccal
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Az elhullott állatok szállítására alkalmas kocsi alacsony magassága csökkenti az állatok rekeszekből vagy
járművekből való szállításának nehézségeit. Emelők és kábelek nélkül. A V kialakítás mozdulatlanul tartja az állatok,
a berakodás mindkét oldalról lehetséges. A szánkó méretei 1m hosszúság x 0,84m szélesség. Lemezes kialakítás
1,59mm vastagság, és tömör csőszerkezet. Nyolc darab, Ø 10cm átmérőjű kerékkel. Teherbírás 123kg

HSD-1000 ........................................................................................................... Szánkó elhullott állatok szállítására
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Szelektáló panel Alumínium

Szelektáló panel Alumínium

Szimpla (86 cm magasság)

8077040900 ............................................................
8077060900 ............................................................
8077080900 ............................................................
8077090900 ............................................................
8077100900 ............................................................

A.

B.

Panel 0,61 m
Panel 1,21 m
Panel 1,83 m
Panel 2,44 m
Panel 3,05 m

Dupla (86 cm magasság)
8077050900 .................................... Panel 0,61 m kinyitva 1,21 m
8077030900..................................... Panel 0,91 m kinyitva 1,83 m
8077010900..................................... Panel 1,52 m kinyitva 3,05 m
8077110900..................................... Panel 1,83 m kinyitva 3,66 m

Terelő panel
Kemény

C.

• Nagy sűrűségű polietilénből készül
• Könnyű
• Egyszerű szerkezet

A) Sertésterelő lapát
• 1,2m merev rúddal • hangkibocsátó műanyag lapát

KRP47C ............................................................. Sertésterelő lapát

B) Sertésterelő lapát merev rúddal
• 1,2m merev rúddal • hangkibocsátó műanyag lapát

50079R ........................................ Sertésterelő lapát merev rúddal

Terelő panel Polietilén
A szelektáló panelek merev szerkezete megelőzi a panel eltörését nagy
állatok irányítása esetén. Az öntött fogók kényelmes fogást biztosítanak.
Több méretben rendelkezésre áll, bármilyen típusú tevékenységhez
használható.

SP3632 ..................................................... 91 mm x 81 mm szürke

100638..................................................................... 76 cm x 91 cm
100639................................................................... 76 cm x 122 cm

C) Sertésterelő lapát rugalmas rúddal
• 1,2m rugalmas rúddal • csengettyűs műanyag lapát

Sertésfogó eszköz

50079F ................................... Sertésterelő lapát rugalmas rúddal

TA829 ..................................................................... Önzáró eszköz

Hangos csattogó sertéstereléshez
A hangos csattogó hatékony megoldást jelent az állatok terelésekor. A
sertésterelő hangos csattogó erőteljes zajt bocsájt ki a csattogó szilárd tárgyakhoz történő ütésekor (pl.: falak, kerítések). Öntött műanyagból készül,
narancssárga színű.

9021 ...................................................... Hangos csattogó 49,5 cm

Terelő panel 51 cm sarokvassal

1006391.................................................................. 76 cm x 91 cm
1006392................................................................ 76 cm x 122 cm
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Sertésfogó eszköz
TA819 ............................................................Önzáró eszköz 61 cm

+36-30-9551317

81

Jegyzetek

82

www.alternconsult.hu | www.hogslat.ro

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

+36-30-9551317

Magyarország
1. Alternconsult Kft
H-6800
HódmezővásárhelyAndrássy út 29.
Tel. +36 (30) 955 13 17
E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu
România
2. SC HOG SLAT SRL
Adresă: Str. Păstorului nr. 28,
cod 310293, loc. Arad, jud. Arad
Tel. +40 (257) 259 848
Fax +40 (357) 424 140
Email: salesinfo.ro@hogslat.com
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Takarmányadagoló
14. oldal

Korongos lánc
16. oldal

Vemheskoca
rekeszek
26. oldal

SowMax
40. oldal

Lámpatestek
79. oldal

7

Takarmányelosztó rendszerek

31

Padló

18

Takarmánysilók

45

Itató rendszerek és vízvezetékek

23

Szabad mozgású istállóztatás

57
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