Hlevi za govedo

Opremljevalec hleva iz Tirolske

Hlevi za prosto rejo

Podjetje Felder z njegovimi sodelavci načrtuje adaptacije in novogradnje hlevov skupaj z strankami, kar je zelo pomembno pri
hlevih za prosto rejo. Pri tem pridobljeno znanje se vedno bolj razvija in posreduje naprej k strankam.

Molzišča za hleve
Molzišča
• enostavna montaža
• robustna izvedba
• individualno oblikovanje
• variante: Side by Side, Tandem,
Ribja kost

Tandem

Side by Side

Oprema za hlev
Samolovilna krmilna
pregrada
•robustna
•malo hrupa
•fleksibilna
•dolga življenska doba
•primerna za živali
•možna poševna izvedba z naklonom 120
•samoodpiralna
Nastavljiva krmilna mesta

Poševna samolovilna pregrada

Ločilni lok

Samolovilna pregrada /
/
vzporedno zamikanje

Varna pregrada

Krmnila pregrada

Poševna pregrada

Krmilna pregrada z lokom
• za goveda z rogi
• za betonirat ali navarjeno
• v izvedbi 6/4”

Zavita krmilna pregrada

Hlevi za prosto rejo
Ločilni lok
Največji komfort za vašo govedo
dosežemo z:
• fleksibilnim oblikovanjem
• loki za nizka in visoka ležišča
• individualno oblikovanje vratne cevi
(zavita ali iz gumi trdka)
• loki za teleta in govedo
• vsak lok je z vodilno cevjo

Ločilni lok Komfort z zavito vratno cevjo

Ležalni boksi z porodnišnico

Ločilni lok Plus za visoki boks

Prostonoseči ločilni lok

Pregrade
• v 2, 3 in 4 cevni izvebi
• z prehodnimi vrati za teličke
• standard
• izvedba 2“ – 6/4“

Teleskopska pregrada z vrati za
teličke

Teleskopska pregrada iz 3 cevi

Čiščenje blatnega hodnika hlevov za prosto rejo
Pehalo na jekleno vrv
• v težki in lahki izvedbi
• robustna izvedba
• z ali brez odvodnjavanja
• vrv iz nerjavečega jekla

Pehalo na žico

Reduktor za jekleno vrv

Usmernik za pehala

Pehalo na hidravliko
• malo vzdrževanja
• mala obraba
• velika varnost pozimi
• robustna izvedba

• možno kidanje na dolgem blatnem
hodniku
• široko kidanje
• možno odvodnjavanje

Široko pehalo z nastavljivo
širino

Pokrov za izmetavanje blata
• izmet blata možen v hlevu
• možen fiksen ali dvižni pokrov
• na željo prevozno

fiksen pokrov za izmet blata

Hlevi za prosto rejo
Dodatna oprema za hlev proste reje
Pri dobaviteljih dodatne opreme hleva za prostop rejo pazimo na
optimalno kvaliteto. z večino dobavitelji sodelujemo že dalj časa, pri
čemer je poudarek na medsebojnem izmenjevanju informacij, da
lahko za naše stranke izdelke razvijamo naprej.

Napajalniki “Suevia”
• za različna področja uporabe
• paleta izdelkov od enostavnih do
odpornih za zimo
• kvalitetno večvrednosti izdelki
• spremenljivo za montirat
• od plastike do kovinskih izdelkov

Model 620

Prekucno korito

“Kraiburg” Gume za ležalni boks
• kvalitetno večvrednosti izdelki
• široka paleta izdelkov
• gume za blatni hodnik
• gume za dobro počutje
• gume z odprtino
• vse gumi se lahko prilagodijo na individualne razmere

Winflex

Gume za dobro počutje za individualne razmere

“Schurr” ščetka za krave

“Felder” ščetka za krave

• odstrani kravam parazite
• dvakrat rotirajoče ščetke
• prepreči nastanek suhega blata
• velikopovršinska masaža
• zmanjšanje srbenja

• masiven okvir iz jekla
• dolga življenska doba
• majhna poraba rezervnih delov

“Agricow” vertikalna ščetka
za krave
• optimalno za breje krave
• primerno za vse vrste krav
• zaradi nihajne izvedbe so dosegljive
vsa mesta na kravi

Betonske rešetke “Schwarz”
• kvalitetno večvrednosti izdelek
• ustreza pravilom avstrijskega zakona
za zaščite živali
• z ravnimi ali poševnimi režami

Rešetke z nastavki Kura-S

Premična stekla
• enostavna konstrukcija
• z ročko ali elektromotorjem
• v različnih dolžinah in višinah
• strehe z prezračevanjem
• v izvedbi 16mm pleksisteklo ali
5mm steklo

Hlevi za teleta

Velika sprehodna površina z zato primerno možnostjo zapiranja je
najpomembnejše pri reji teličkov. Felder razvija lastne sisteme za
tovrstno rejo živali.
Samolovilne pregrade za
teličke
• individualno oblikovanje
• z nastavljanjem
• mala možnost poškodb
• zmanjšan hrup
• opcionalno nastavki za vedro
• opcionalni ločilni loki

Samolovilne pregrade za teličke
z ločilnimi loki

Nastavljive samolovilne pregrade

Krmilno mesto za teličke
• reja teličkov prijazna živalim
• različne možnosti
• montaža: betoniranje ali kot
prostonoseči lok
• opcionalno nastavki za vedro

Betonirano krmilno mesto za
teličke

Posamezni boksi za telièke
• modularni sistem
• velika fleksibilnost pri projektiranju
• betoniranje ali vijačanje
• z nastavljivim nastavkom za vedra
• opcionalno z plastiènim panelom

Mobilni boksi za teličke
• z protidrsnim GFK Rost
• 4 premična kolesa
• enostavno za sestavljanje
• standardna velikost 150 x 100cm

Samonosilno krmilno mesto za
teličke

Hlevi na prevez

Hlevi za prevez podjetja Felder se izkazujejo že 50 let in so pri tem bili v
sodelovanju z strankami izboljšani.

Nakomat Universal
• specijalno za odraslo živino in bike
• krmilni ločilni lok je fiksno navarjen
• ločilni lok je fiksno navarjen

• v fiksni ali vrtljivi izvedbi
• centralno spuščanje možno po izbiri

Različne vrste prevezov
• optimalna svoboda gibanja
• mala višina gradnje
• z fiksnim ali premičnim lokom
• opcijonalno z ločilnim lokom

Hlev proste reje za bike
• individualno oblikovani hlevi za bike
• samolovilna pregrada v izvedbi
Ø60mm
• enojne postaje za bike

Varnostna enota za bika
• robustna izvedba
• maksimalna varnost za ljudi in živali

Hlevi na prevez
Feldamat
• optimalna svoboda gibanja
• omogoča primerno vstajanje
• primerno za vse starosti
• opcijonalno z ločilcem
• možna adaptacija zaprte molže

Feldomat z zaprto molžo

Pomična pregrada
• primerno za mlado in odraslo živino
• odprtina 40cm
• govedo lahko glavo enostavno potisne noter in ven
• opcijonalno z ločilnim lokom

Pregrada na okvir
• robustna izvedba
• uporabno pri mladi in odrasli živini
• opcijonalno z ločilnim lokom

okvir za odraslo živino

Grabner prevez
• možno centralno spuščanje
• enostaven sporazum pri gradbenih posegih
• zavita ali ravna izvedba
• opcijonalno za mlekovod
• montaža napajalnikov pred ali za okvirjem

Grabner prevez z napajalnikom
za okvirjem

C-tračni vratni okvir / Samolovilni vratni okvir
• velikost vrata prilagodljiva na mlado in odraslo živino
• fiksiranje in spuščanje brez problemov
• zelo primerno za hleve na planinah
• optimalna svoboda gibanja

C-tračni vratni okvir

Tehnika za odgnojevanje

Od leta 1980 gradi podjetje Felder naprave za odstranjevanje gnoja, kjer
je v začetku bil poudarek na hidravlični tlačni komori in transporterju. Z
strokovnim izobraževanjem in dolgoletnimi izkušnjami naših sodelavcev
na področju načrtovanja in gradnje naprav za odstranjevanje gnoja se
razvijajo optimalne rešitve za naše stranke. Tudi z našim naprednim
mišljenjem smo našim strankam lahko ponudili novitete kot so pomični
transporter ali hidravlično pehalo.

Felder transporter
• nastavljivo v višini
• pomično za 120O na levo ali desno
• optimalen izkoristek prostora za gnoj
• enostavno odlaganje gnoja v plasteh
• višja vrednost gnojila
• neodvisno od vremena
• prijazno za uporabo

Kolo za verigo

Stebri

Varnost pred zimo

• zmanjšana opraba zaradi trenja
• skoraj brez vzdrževanja
• enostavno ponastavljanje verige

• v razljiènih dolžinah na razpolago
(7m, 8m in 9m)
• dodatno podaljševanje za 1,6m

• ravno prevzemno obmæje zmanjšs
zmrzovanje na tleh
• dodatna nadgradnja z ogrevano
blazino

Felder tlačna komora
• enostavna dostopnost do gnojišč (tudi pri večjih dolžinah)
• ni vidnih sestavnih delov
• mala opraba
• velik tlak
• robustna izvedba
• prijazno za servis
• možni zelo dolgi tlačni hodi
• optimalna varnost pred zimo

Tlačna cev

Tehnika za odgnojevanje
Komponente
Potiskač in potisni drog z cilindersko sklopko
• zmanjša poskodbe na krempljih zaradi siroke površine potiskača
• prepreči vsikanje v beton zaradi povišanih vodilnih blokov
• enostavna -izmenjava potiskača z PVC štoplji
• za transporterje in tlačno komoro
• fleksibilne širine potiskačev

vgradnja notranji pogon

Elektro omarca
• omogoča sistem PPS
• možno kombiniranje z različnimi
sistemi
• možno kombiniranje z hidravličnim
in pehalom na vrv

Agregat za hidravliko z
cilindrom in e-ventiljem
• individualno prilagajanje tlaka
• možno kombiniranje z različnimi
napravami za odstranjevanje gnoja
• merilci nivoja olja zagotavljajo optimalno varnost obratovanja

Oprema in več
Oprema za hleve za prosto rejo in hleve na prevez za goveda

Napajalno vedro Suevia
Mod. 1200

Napajalno vedro Suevia
Mod. 25R

Napajalno vedro Suecia
Mod. 46

• globoko vedro iz nerjavečega jekla
• mala izguba vode
• dotok vode 20l/min

• brezstopenjska regulacija
• primerno za visoki in nizki tlak
• že leta na tržišču

• napajalno vedro z ogrevanjem
• varno proti zmrzovanju do -20OC
• za 15 do 20 živali

Zaščita za jasle
• optimalna oblika za uživanje krme
• zelo obstojno na kislino in bazo
• gladka površina za optimalno
higieno
• visoka mehanska trdnost
• ugodno
• dolgoletne izkušnje v proizvodnji

Gumijaste preproge Kraiburg
Optimallen komfort pri ležanju, na razpolago v različnih velikstih
Nadaljen program dostave:
• Kura P gumijaste preproge: so primerne pri hidravličnih in pehalih na vrv
• KEN gumijaste preproge: z minimalnim standardom za kravji komfort
• Kura S gumijaste preproge: zasnovana za betonske rešetke

Oprema in več
Zračnik za hlev

Pokrov za izmet sena

• za optimalno cirkulacijo zraka
• individualni krmilni sistemi
• na razpolago z različnimi moduli kot
npr. regulacijskimi loputami

• obremenljivo do 5000kg
• z zasčitnim lokom in dvižnim
obročem

Rešetke iz gusa za kanal

Rešetke za kanal

• pohodno do 4.000kg
• visoka življenska doba
• izdelano iz gusa Spaero

• izdelano iz okroglega jekla
• robustna izdelava

Pokrivalne plošče

• na razpolago z različnimi površinami
• z povozno površino
• možne različne višine in dolžine

Nadaljni program izdobave

Hlev za konje
Hleve za konje izdobavljamo po vaših željah, kar omogoèa prilagajanje na
gradnjo hleva. Skozi to izgradnjo lahko upoštevamo vaše osebne želje.
Boksi in gumijaste preproge za konje so v izdobavnem programu podjetja
Felder prisotni.

Vrata in oknja

Hlevi za prašiče

Vrata so izdelana iz zato razvitega
profila v podjetju Vöst Alpine in zatem
obdelana v proizvodnji podjetja Felder.

Hlevi za prašiče podjetja Felder
so izdelani v komponentah in se
lahko prilagodijo na vse gradbene
okoliščine. Boksi za prašiče in tla iz
opeke so vključeni v standardni izdobavni program.

Podjetje Felder izdobavlja svoja vrata
standardno z leseno preobleko, kjer
so leseni furnirji privijačeni na profil.

Felder Servis
Ekipe za montažo podjetja Felder imajo dolgoletne izkušnje v vgradnji
naprav za odstranjevanja gnoja. Vendar ne samo pri vgradnji, temveč tudi pri
vzdrževanju naprav nudimo našim strankam servis, ki ustreza vašim predstavam.

Izdobavni servis podjetja Felder
Podjetje Felder izdobavlja z svojim lastnim voznim parkom vse proizvode
direktno do stranke. Če je mogoče, se lahko po dogovoru najamejo dodatne
storitve kot so polaganje rešetk.

Servis planiranje podjetja
Felder
Pogoj za uspešno gradnjo hleva je
profesionalno planiranje. Izkoristite
strokovno znanje dobro šolane ekipe
podjetja Felder.
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