
Compident - samoobslužné kŕmenie

Celosvetové prvenstvo!
Viac než 30 rokov profesionálneho
skupinového chovu prasníc



Skupinový chov s kŕmením Compident na základe identifikácie

Zo skúsenosti sa prasniciam najlepšie darí
v skupinovom chove s plnou možnosťou 
pohybu v maštaliach s voľným ustajnením
a obmedzením stresových situácií pri 
kŕmení. 

Samoobslužné kŕmenie 
Compident zodpo-
vedá smerniciam EU 
o chove ošípaných,                                                      
p r e d o v š e t k ý m 
požiadavkám mo-
derného kŕmneho a 
manažerského systé-

mu, prispôsobeného 
predovšetkým prasniciam v jaloviarni.

•	až 80 zvierat na stanicu

•	 individuálne kašovité kŕmenie na základe 
spoľahlivej identifikácie zvierat pomocou 
transpondérov TIRIS a ISO

•	flexibilné využitie v nových aj existujú-
cich maštaliach, na slame, na čiastočne 
alebo celoroštovej podlahe 

•	perfektný manažment prasníc vďaka 
dokonalému, ľahko ovládateľnému 
kŕmnemu softvéru

•	automatická selekcia zvierat zjedno-
dušuje manažment

•	ako varianta  s váhou pre zvieratá s indivi-
duálnym kŕmením podľa kondície zvierat

Bezstresový a ohľaduplný chov zvierat!

•	kvalitnejšie a početnejšie vrhy s väčšou  
pôrodnou hmotnosťou 

•	vitálne zvieratá v dôsledku ideálnych 
chovných podmienok

•	bezpečné a rýchle oprasenie
•	vyšší vek prasníc 

Profesionálny a ohľaduplný k zvieratám – desaťročia skúsenosti

Dôverujte lídrovi na trhu!

Cca. 450.000 spokojných prasníc a 
spokojnosť viac než 90 % zákazníkov 
Vám zaručujú istotu a úspech.

Prasnice/stanica

Viac ako 30 - ročná skú-
senosť a profesionálne 
výkony prinášajú ve-
dúce postavenie na trhu 
v mnohých krajinách 

po celom svete. Vaše rozhodnutie 
pre systém kŕmenia a manažmentu    
Compident je Vaším základným 
kameňom pre najlepší možný úspech 
v chove prasníc.



Perfektné plánovanie a optimálny kŕmny manažment

Maximálne výkony v chove ošípaných, 
s konceptami, ktoré Vám vyhovujú

Roštová podlaha s ležoviskovými 
kójami
Systém so spevnenou podlahou v ležovis-
kovej zóne (bez slamy) a perforované vý-
behové chodby pre veľké, dynamické sku-
piny prasníc.

Hlboká podstielka so zvýšenými 
betónovými roštami v zóne kŕmenia
Systém s hlbokou podstielkou v ležo-
viskovej zóne a vyvýšená betónová 
roštová podlaha s kŕmnou stanicou v zóne 
kŕmenia.

Compident JUNIOR pre 20 - 50 
prasničiek na jednu stanicu
•	maximálna funkčnosť kŕmnej stanice 

pri zmenšených rozmeroch na zaúčanie 
prasničiek

Tréningová stanica Compident 
•	 zaúčacia stanica pre prasničky od 80 kg
•	max. 20 prasníc / stanica
•	prasnice sa „hravou“ formou zaúčajú 

kŕmeniu v kŕmnej stanici 

Od začiatku správne: cenovo výhodná 
koncepcia zaškolenia zjednodušuje 
tréning mladých prasničiek



Compident Smart
Význam individuálneho kŕmenia pras-
ných prasníc je nesporný, a to od čias 
zvyšovania cien krmiva.
S Compident-om je firma Schauer Agrot-
ronic popredným svetovým dodávateľom 
kŕmnych systémov pre ošípané a poskytu-
je maximálnu výkonnosť až do 80 prasníc 
na kŕmnu stanicu.

Pre stabilné, ale menšie skupiny prasníc 
do 60 zvierat bola vyvinutá kŕmna stani-
ca Compident Smart, ktorá zabezpečuje 
spoľahlivé dávkovanie krmiva v masív-
nom, jednoduchom prevedení v spojení 
s osvedčeným kŕmnym manažmentom 
TOPO.

Compident s priaznivou cenou  - pre 
spokojnosť chovateľov ošípaných 

Charakteristika:
•	 spoľahlivá kŕmna stanica vhodná pre 

skupiny od 20 do 60 prasníc
•	pneumaticky riadené vstupné dvere 

zabraňujú vstupu viacerých prasníc do 
stanice

•	 rúrové dvere pri výstupe spoľahlivo 
zabraňujú vstupu zvierat do stanice z 
opačnej strany

•	 žľab je vyrobený z odolnej nerezovej 
ocele s dlhou životnosťou 

Všetky časti a upevňovacie prvky sta-
nice na úrovni podlahy sú vyrobené 
z nereze, čím je zabezpečená dlhá a 
spoľahlivá funkčnosť. Aj bočné steny 
sú z materiálov odolných voči korózii 
a zo zvukovo izolačných materiálov.

pre stabilné skupiny do 60 prasníc

Compident Smart - kŕmenie na základe identifikácie

Compident Smart - kŕmenie na základe 

identifikácie, je hospodárna a šikovná 

alternatíva pre stabilné skupiny s výho-

dami kŕmneho manažmentu TOPO.



Kŕmna stanica Compident 8 

•	 spoľahlivá kŕmna stanica s obzvlášť níz-
kym opotrebovaním a pre bezproblémo-
vú nepretržitú prevádzku 

•	priamo priechodná stanica s riadenými 
vstupnými dverami a otočným žlabom 
pre maximálny výkon 

•	automatická identifikácia zvierat (TIRIS 
und ISO)

Manažment pre prasnice 
Compident 8
Compident 8 je výsledkom dlhoročného 
vývoja a zdokonalovania  samoobslužného 
systému na základe identifikácie od firmy 
Schauer. 
Okrem individuálneho kŕmenia prasníc 
podporuje Compident 8 predovšetkým 
manžment prasníc.

•	automatická selekcia prasníc, aj tých, kto-
ré nemajú aktívny senzor

•	automatické farebné značenie
•	varianta: automatické váženie zvierat na 

monitorovanie zdravia a prispôsobenie 
kŕmnej stratégie

•	 sledovanie ruje - po rozpoznaní je neop-
lodnená prasnica automaticky vyselekto-
vaná zo stáda 

•	 zaúčacie mechanické zariadenie Compi-
dent - ako varianta na zaúčanie mladých 
prasničiek

Identifikácia kancom
•	k automatickej kontrole prasnosti
•	 registrácia neoplodnených prasníc

pre Vašu bezpečnú a spoľahlivú prevádzku

Maximálna funkčnosť

1 Zaúčacie mechanické zariadenie
2 Riadené, pneumatické vstupné dvere
3 Priama priechodná stanica, časti dotýkajúce sa podlahy
   sú z nerezovej ocele
4 SmartControl, obluha všetkých funkcií stanice 
    inkl. testu vysielača cez Smartfón
5 STACON 8 – kontrola stanice – decentrálne ovládanie
    stanice v BUS-systéme
6 Otočný žľab z nerezu s kŕmnou miskou / TIRIS
    a ISO identifikácia
7 Dávkovač krmiva s 120 l nádržou 
8 20l špirálový dávkovač a 6 l dávkovač malých množstiev
9 Selekčné dvere s kontrolou funkcie
10 Výstupné dvere; zabraňujú spätnému vstupu
    do stanice

Otočný žľab pre maximálnu 
    možnosť pohybu

Selekčný box / zaúčací box

Skupina

Modus kŕmenia

Príslušenstvo:

Farebné značenie
(do 2 ks na stanicu)

Dávkovač krmiva a malých
množstiev (max. 3 ks/ stanica)

Ušné známky  TIRIS a ISO 
alebo injektáty

NOVINKA - dlhšia životnosť vďaka 
prevedeniu z nehrdzavejúcej ocele a 
plastu

Kŕmna stanica Compident 
Pevná konštrukcia a spoľahlivá pre-
vádzka vďaka 30-ročným skúsenos-
tiam a neustálemu zdokonaľovaniu.



Všetky údaje o krmive a manažmente v jednom náhľade

Optimálny manažment prasníc

HIGH-END RIEŠENIE PRE VAŠU MAŠTAĽ

Compident Topo - kŕmny manažment 
pre ošípané 
bol koncipovaný na obsluhu z kancelárie  
a ponúka komfortnú obsluhu s farebným 
TFT-monitorom, klávesnicou a myšou.
Kŕmny manažment Topo má výrobne 
zabudované základné dosky. UPS - zdroj 
neprerušovaného napájania zabezpečuje 
zálohovanie dát pre spoľahlivú prevádz-
ku. Dáta sa ukladajú na externé zariadenie 
(USB kľúč).

Pomocou moderných rozhraní je možné 
diaľkové ovládanie aj údržba cez internet.

Štandardný protokol na zjednodušené 
prepojenie dát všetkých ISOagriNET kom-
patibilných zariadení a softvérových pro-
gramov.

SmartControl s NFC
•	obsluha kŕmnej stanice - jednoducho cez 

Smartfón alebo tablet
•	automatické pripojenie cez NFC spojenie

-

NOVINKA

V novej sérii Compident-ov sú zahr-
nuté 35-ročné skúsenosti elektroni-
ckej kŕmnej techniky. To Vám dáva 
záruku pri vybavení aj dovybavení 
maštalí.

Pig Manager Mobile II
Mobilný maštaľný manažment bu-
dúcnosti sa etabloval ako štandard.
•	použiteľný ako software pre ob-

vyklé PDA - vreckové počítače ale-
bo ako profesionálne zariadenie 
s pevným krytom, klávesnicou a 
jednotlivou identifikáciou TIRIS a 
ISO

•	manažment prasníc a výkrmu
•	napojenie na software COMPIDENT
•	kompatibilita s inými aplikáciami 

na báze ISOagriNET

SmartControl s NFC - obsluha kŕmnej sta-
nice jednoducho cez mobil 



Compident MLP II - kŕmny systém pre testovanie 
produktivity vo výkrme

s optimalizáciami, ktoré nadchnú 

Compident PIG MLP
Celoeurópske prvenstvo kŕmnych staníc 
pre kontrolu produktivity vo výkrme, kto-
ré slúžia k presnému stanoveniu spotreby 
krmiva pri testovaných genetických lí-
niach.

•	maximálna presnosť s garantovanou dáv-
kou od max. +/-3g na stanovenú hodno-
tu spotreby krmiva

•	bezpečná, odolná stanica voči opotrebo-
vaniu, dlhšia prevádzková životnosť 

•	mechanické odpojenie váhy pri kŕmení 
zvierat

•	konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele s dl-
hou životnosťou

•	 riadená žľabová klapka zabraňuje dávko-
vaniu krmiva pre ďalšie zviera, pokiaľ nie 
sú uložené hodnoty spotreby

MLP- Manažér
Sieťovo prepojený databázový systém je 
určený k centrálnemu zberu údajov, vy-
hodnocovaniu spotreby krmiva a údajov 
zo všetkých Compidentov PIG MLP a dát o 
váženi zvierat. 
Automatický štandardný prenos údajov 
pre centrálne vyhodnotenie v ústavoch  
zaoberajúcich  sa genetikou s viacerými
skúšobnými prevádzkami. 

Compident PIG MLP  
- váženie zvierat

•	ako varianta pre automatickú evidenciu 
aktuálnej hmotnosti zvierat

•	presnosť váženia 0,1 kg
•	optimálna hygiena -  plošina váhy je 

výklopná 

Mobilná váha pre zvieratá s automa-
tickou identifikáciou zvierat a získa-
vaním údajov  



Maximálna spokojnosť v profesionálnej oblasti 
chovu ošípaných na celom svete 

Svet samoobslužných systémov Compident

SCHAUER Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen
Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 26-0
Fax +43/72 77/23 26-22
office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com

Schauer, spol. s r. o.
SK-949 01 Nitra
Priemyselná 4
Tel. +421/37/ 79 12 101
office@schauer.sk
schauer@schauer.sk

www.schauer.sk
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ü dlhá prevádzková životnosť a záruka funkčnosti
ü dokonalá funkčnosť a podpora manažmentu vďaka dlhoročným 
        skúsenostiam 
ü jednoduchý koncept zaúčania pre prasničky 
ü IDEÁLNE riešenie manažmentu pre stabilné a dynamické skupiny prasníc
ü obzvlášť hospodárny pri úspore krmiva, 
         v priemere 0,25 kg / prasnica na deň

•	Compident kŕmi na celom svete 

viac ako 450 000 prasníc


