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Stajne pre kone

   Inovačné a ohľaduplné stajne 
s voľným ustajnením a v boxoch

Active Horse Systems
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Voľné ustajnenie

Kôň je predovšetkým:
(zoradenie podľa dôležitosti)

bežec

vyžaduje časté kŕmenie
v malých dávkach

stádové zviera

strážca

odolný voči 
klimatickým zmenám

&
žijúci na čerstvom vzduchu

Zdroj: LAG

Koncept stajní s voľným ustajnením od fir-
my Schauer je koncept, ktorý
•	vyhovuje prirodzeným požiadavkám 

koní pri rôznych priestorových podmien-
kach

•	 zodpovedá nárokom chovateľov  - Active 
Horse Systems

Ako hovorí už samotný názov, kone v maš-
tali s voľným ustajnením sú podnecované 
k pohybu. Tento podnet vzniká na jednej 
strane z oddeleného rozmiestnenia rôz-
nych funkčných oblastí a na druhej strane 
vďaka počítačom riadenej technike pre 

jadrové a objemové krmivo; ako doplnok 
k časovo riadenému kŕmeniu Ad libidum. 
Každý kôň dostane krmivo, ktoré je dávko-
vané individuálne rozdelenie potrebného 
množstva a zloženia.
Našim cieľom je ponúknuť koňom životný 
priestor, ktorý zodpovedá ich prirodzeným 
potrebám. Kone sú odolné voči klimatickým 
podmienkam, sú stádové zvieratá, vyžadujú 
veľa pohybu a častý príjem potravy v malých 
dávkach. Firma Schauer súčasne zohľadňuje 
nároky chovateľov, ako napr. hospodárne as-
pekty, ktoré zapracúva do plánovania stajní           
s voľným ustajnením.

   Individuálne plánovanie Vašej stajne 
optimálne využije prirodzenú polohu.



3

Výhody máme v rukách: 

•	Kone: 
majú sociálny kontakt, čerstvý vzduch a 
svetlo, pravidelné malé porcie a dostatok 
pohybu

•	Chovatelia koní: 
si vychutnávajú flexibilný pracovný čas, 
zredukovanie pracovných nákladov, 
lepšie zúžitkovanie krmiva 

•	Jazdci: 
sa tešia zo zdravých, vyrovnaných a 
húževnatých koní

Prehľad 
funkčných 
oblastí :

•	výbeh

•	oddychová zóna

•	napájanie

•	kŕmenie 
- objemové krmivo 
- jadrové krmivo

•	integrácia

   Individuálne plánovanie Vašej stajne 
optimálne využije prirodzenú polohu.

Maximálne pohodlie pre zvieratá a úsporná funkčnosť
vďaka odbornému poradenstvu našich pracovníkov!

www.active-horse.com

Active Horse Systems
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Compident Horse pre jadrové krmivo

Skupinové ustajnenie musí spĺňať dôležitú 
požiadavku, a to rozdielne nároky na krmi-
vo bez zvyšovania pracovného nasadenia.  

Compident Horse pre jadrové krmivo
•	 zásobuje kone individuálne, môže byť sé-

riovo pripravovaných 6 rôznych druhov 
jadrového krmiva, 2 druhy minerálnych 
látok a dávkovanie tekutých komponen-
tov

•	varianta – je možné automatické plnenie 
dávkovačov 

•	dávkovanie denného množstva v malých 
porciách podporuje zdravie koní a 
umožňuje značnú úsporu krmiva (re-
dukcia nákladov na krmivo a zároveň ne-
dochádza k žiadnemu zaťaženiu žalúdka 
a čriev)

•	otočný žľab v blízkosti podlahy pre pri-
rodzený postoj pri kŕmení (úkrok)

•	automatické nepriehľadné vchodové 
dvere 

•	obzvlášť robustná konštrukcia
•	mechanický „usmerňovač,“ reduku-

je dlhodobejšie zdržiavanie sa zvie-
rat v stanici a zabezpečuje rýchlejšiu 
priechodnosť

Ohľaduplný kŕmny systém pre kone v skupinovom ustajnení

Priebeh funkcií:
•	kôn vkročí do stanice a je identifikovaný
•	vchodové dvere sa zatvoria
•	pri nároku na potravu sa otočný žľab 

vysunie a nadávkuje krmivo 
•	po skončení kŕmenia sa otočný žľab 

zasunie späť a ak je to nutné, aktivuje sa 
individuálny usmerňovač, aby jedince, 
ktoré sa dlhšie zdržiavajú v stanici ako je 
potrebné, stanicu opustili. Tým je stanica 
voľná pre ďalšie zviera

Žľab blízko podlahy, prirodzená poloha pri 
kŕmení (úkrok)
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Compident Horse pre objemové krmivo
•	 individuálné racionálne kŕmenie s časo-

vou reguláciou
•	pri nároku na krmivo sú kŕmne zábrany 

uvoľnené
•	po ukončení kŕmenia je kŕmna zábrana 

opäť uzatvorená a je aktivované indivi-
duálne vyháňanie 

•	dopravovanie všetkých veľkých balov do 
šírky 1,30 m (okrúhle aj hranaté)

Regulované vstupné dvere s ochranou  
viditeľnosti  zaisťujú zvieratám bezstresový 
príjem krmiva. Individuálny usmerňovač

Automatický prísun objemového krmiva
•	pre plnenie objemnými balmi (okrúhle 

alebo hranaté);  
plnenie z bočnej alebo zadnej strany

•	automatický posun balov sena
•	 spoľahlivé, pohodlné a výrazne uľahčujú-

ce prácu

•	 častejšie malé kŕmne dávky dostanú 
Vaše kone do pohybu

•	bezpečná identifikácia zvierat pomo-
cou senzorov TIRIS

•	optimálne riadenie kŕmenia vďaka 
Compident Horse

•	 individuálny usmerňovač pre opti-
málne striedanie pri kŕmení

Čas šetriace a individuálne riešenia

Active Horse Systems
Compident Horse pre objemové krmivo
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Compident Horse DUO

Oprávnenie prístupu
Zariadenie na kontrolu prístupu je 
naištalované na výstupe z kŕmnej stanice a 
umožňuje selekciu v rámci jednej skupiny 
zvierat. 
•	nie je potrebná osobitná vodiaca chodba
•	pre každé zviera individuálne nastavenie 

prístupu na pasienok, k objemovému 
krmivu alebo k odpočinkovej zóne

•	 inkl. jednosmerné dvere na návrat k sku-
pinovému výbehu

•	obzvlášť cenovo výhodné

Compident Horse Select 
•	 táto stanica slúži výlučne na selekciu                 

v rámci jednej skupiny
•	 kone majú v ľubovoľnom čase zais-

tený prístup do jednotlivých zón podľa 
funkčnosti napr. zóna oddychu, zóna 
kŕmenia alebo pasienok

•	 cez jednosmerné dvere je možné jednot-
livé priestory kedykoľvek opustiť 

•	kone bez oprávnenia k prístupu sú us-
mernené zo stanice priamo do normál-
neho výbehu

•	 spoľahlivé rozpoznávanie zvierat pomo-
cou antény umiestnenej v oblasti pod-
lahy

Selekcia zodpovedajúca potrebám v rôznych zónach kŕmenia 
objemovým krmivom 

Compident Horse DUO
Kŕmna stanica pre objemové krmivo s prí-
davným dávkovaním jadrového krmiva pre 
max. 2 komponenty, pre malé stáda do 5 
zvierat.
Podporuje zdravie zvierat vďaka pravi-
delným, malým kŕmnym dávkam a je 
časovo nezávislá.

Skupinové 
ustajnenie

Prístup k pasienku
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Kŕmny počítač s komfortným ovládaním

Compident Horse - kŕmny počítač Topo

High-Tech-riešenia pre Vašu stajňu
Nové užívateľské rozhranie VUI (Visual 
User Interface) 
- 3D grafika počítačovej plochy s najvyš-
ším možným komfortom obsluhy.
•	manažment zvierat
•	 vyhodnotenie spotreby
•	prístup k pasienku
•	 alarmové hlásenia

Topo Horse 
je koncipovaný na prácu  priamo v stajni na 
riadenie zvierat a reguláciu kŕmenia.
Systém funguje na báze Windows a je vyba-
vený farebným monitorom TFT, klávesnicou 
a programom VisualHorse. Moderné rozhra-
nia umožňujú diaľkové ovládanie a spravo-
vanie cez internet. 
V novej rade kŕmnych staníc Compident je 
zúžitkovaných 35 rokov skúseností z elekt-
ronickej kŕmnej techniky. To sa vypláca pri 
novej stavbe ako aj a dovybavení. 

1. Discon (Ručné ovládanie s displejom) 
2. Telecon (Diaľkové ovládanie): 
a) ručné ovládanie so stavovým displejom 
umožňuje prepínať a monitorovať jednot-
livé zariadenia nezávisle od počítača.
b) komfortné bezkáblové ďiaľkové ovlá-
danie umožňuje ľahšie zaučenie koní na 
stanici.  

S našim bezkáblovým diaľkovým ovlá-
daním sme na trhu bezkonkurenční!

Bezpečná identifikácia zvierat pomocou 
snímača a antény umiestnenej pri žľabe.

Neues Foto

1.

2.
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Kŕmne miesta pre objemové krmivo a krmelce

Optimálne riešenie pre individuálne alebo ad libitum kŕmenie

Modulový krmelec
Modulový krmelec firmy Schauer pozostá-
va z jednotlivých, flexibilných navzájom 
kombinovateľných častíc stavebnicového 
systému.
Používa sa ako krmelec na seno príp. na 
slamu a môže byť individuálne prispôso-
bený požiadavkam zákazníka.
Ľubovoľná veľkosť modulových krmelcov
je prispôsobená počtu koní, jednotlivé 
prvky majú 1 m.
Ak sa zvýši počet koní v skupine, môže sa 
modulový krmelec rozšíriť, prip. jednotlivé 
časti môžu byť vymenené.
Strana, z ktorej sa má krmelec napĺňať je 
ľubovoľne voliteľná a prevádza sa cez pa-
nel s otočnými dverami.

Bezpečnostné kŕmne zábrany
- ad libitum

•	vodorovná rúra v 2“ vyhotovení, zvislé 
6/4“ zábrany s možnosťou prenastavenia 
vzdialenosti

•	využívané pri individuálnom i skupino-
vom ustajnení

•	 zvlášť vhodné pre homogénne skupiny, 
kŕmené objemovým krmivom

•	priaznivé pre kone, pretože umožňuje 
spoločné kŕmenie tesne nad zemou

•	úsporný efekt, pretože zvieratá nemôžu 
krmivo pošliapať

•	vyhotovenie podľa požiadaviek zákazníka

Časovo regulovaná posuvná zábrana
HS 230V -„stajne s voľným ustajnením“
•	 zdraviu prospešná starostlivosť o zviera-

tá v skupinovom ustajnení s objemovým 
krmivom 

•	 jednotlivé elementy (3m dlhé) môžu byť 
umiestnené variabilne (napr. ako rovná 
stena alebo v tvare U), každý s 5 kŕmnymi 
otvormi

•	 časová individuálna regulácia dávkova-
nia krmiva (Topo a manuálne ovládanie)

Časovo regulovaná posuvná zábrana
HS 24V „Paddock“
•	používa sa pri individuálnych alebo sku-

pinových výbehoch
•	ovládanie prostredníctvom centrálnej 

ovládacej jednotky (Topo a manuálne 
ovládanie)

•	prístup ku krmivu v ľubovoľnom čase 
•	vhodné pre malé hranaté baly alebo voľ-

né objemové krmivo 
•	varianta aj pre automatické podávanie 

objemového krmiva vo veľkých baloch
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Spevňovacie podlahové systémy

Vysoká kvalita šetrí čas a náklady

Podklad
Spevňovací systém – doporučený obzvlášť 
pre plochy s blatistým povrchom. Pre jaz-
decké plochy, výbehy, Paddocks, chodníky, 
príjazdové cesty, prístupy na pasienky.
Umožňuje koňom pohodlný pohyb vonku 
po pevnom povrchu:
•	vystuženie na prírodnom teréne s 5 cm 

vyrovnávaciou vrstvou
•	vodopriepustný
•	 s vysokou záťažovosťou a nosnosťou
•	masívne 4-stranové spojenie
•	 rozoberateľné bez zostatkov
•	veľkosť 800 x 400 x 60 mm
•	 stabilné prevedenie 26,25 kg/qm

Gumové rohože
Gumová podlaha Eldorado je urče-
ná pre boxy ako aj pre uličky v stajni.   
Eldorado je príjemne elastická, zaručuje 
istý krok, rovnomerne šetrí podkovy, šľa-
chy aj kĺby. 
•	 izoluje chlad a je vodopriepustná
•	veľmi hygienická
•	vulkanizovaná	guma

Eldorado
povrchová vrstva: profil konskej hlavy
spodná vrstva: drážkovaný profil
rozmery: 1 meter x 1 meter
hrúbka: 16 mm, zapadajúce na všetkých 
stranách

zemina s , -max.  spádom
cca.  cm vyrovnávacia vrstva/ povrchová drenáž zo štrku
cca.  cm drevná štiepka ako elastická vrstva

-  cm vrchná vrstva závisí od sklonu a od varianty materiálu

 cm podkladová vrstva 

jemná sieťovina

PRED spevnením

PO spevnení

Pohľad zdola

Pokladanie jednotlivých vrstiev
Najvyššia kvalita

 testované - bez škodlivín
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Boxy pre kone 

Strohmatic

in t e le u gE s r u it n

Lager 
Einstreu

Bo  l b nx He l ru n B x el ero B ved e Einzelplatzdosierer

 O rh d ve ea
  ch bs ng - S u ta en

    ntm stung e i
Hydro Hochförderer

A wurftür fürb  
is schachtM t

Pa d c t rd o k ü

Paddock
Zaun

 e g s e e ez it e t u rt r 

a f t e sc ie eR u u t r h b r 

Putzstand

Prvotriedne boxy pre kone 
Firma Schauer je už desaťročia známa vy-
sokokvalitnými boxmi pre kone:

•	a to aj v detailoch hrúbkou materiálu sto-
jok, rámových konštrukcií, ktorých vyho-
tovenie je nadštandardne masívne

•	dokonalými detailami, ktoré zohľadňujú 
požiadavky chovateľov a aj koní

•	povrchová úprava ustajnenia je žiarovo 
pozinkovaná alebo práškovaná

•	k výberu sú rôzne druhy dreva: dub, 
smrek, červený smrek, duglaska, borovi-
ca bongossi

    Individuálne plánovanie Vašich boxov v stajni
optimálne zohľadní prirodzenú polohu.
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Chytré systémové riešenia

Strohmatic

in t e le u gE s r u it n

Lager 
Einstreu

Bo  l b nx He l ru n B x el ero B ved e Einzelplatzdosierer

 O rh d ve ea
  ch bs ng - S u ta en

    ntm stung e i
Hydro Hochförderer

A wurftür fürb  
is schachtM t

Pa d c t rd o k ü

Paddock
Zaun

 e g s e e ez it e t u rt r 

a f t e sc ie eR u u t r h b r 

Putzstand

Maximálna funkčnosť a hospodárnosť 
pri boxoch a systémoch Paddock firmy      
Schauer  
•	 spevnenie výbehov a riešenia Paddock
•	 boxy v elegantných prevedeniach s rôzny-

mi drevenými výplňami
•	 podlahy gumové alebo plastový raster
•	 kŕmne automaty pre jadrové krmivo a kr-

melce pre seno a slamu (vrátane variánt                 
s časovou reguláciou)

•	 energeticky úsporné zariadenia na odstra-
ňovanie hnoja pre všetky druhy podstielok 
(inkl. pilín)

•	 podstielkový systém Strohmatic pre bez-
prašnú podstielku zo slamy a pilín

•	 systémy oplotenia a príslušenstvo

    Individuálne plánovanie Vašich boxov v stajni
optimálne zohľadní prirodzenú polohu.

Najlepšie životné podmienky zvierat a hospodárska funkčnosť
vďaka profesionálnemu poradenstvu našich odborníkov!

Čistiace miesto
   Overhead - odstraňovanie 

hnoja

Strohmatic podstielkový systém
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Ohľaduplné boxy pre individuálne ustajnenie

Rovná predná stena s posuvnými alebo pántovými dvermi

Box Hellbrunn
•	 rovná predná stena s posuvnými dverami. Veľmi ľahko posúvateľné, robustné a zároveň 

dizajnové
•	voliteľná varianta s práškovým nástrekom
•	posuvné dvere s posuvným otvorom v hornej mrežovanej časti pre hlavu
•	varianta s otočným žĺabom pre vonkajšie plnenie alebo podávacie okienko v mreži príp. 

v drevenej časti 

Box Schönbrunn pre žrebcov
Pekne tvarované a stabilné prevedenie           
s pántovými dvermi
Varianta: 
•	otvor v mreži a dekoratívne gule (dvere) 
•	 s otočným žľabom pre vonkajšie plnenie 
•	 s podávacím okienkom v mreži prip.                

v drevenej časti

Predná a deliaca stena 
až po podlahu uzatvorená
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Tvarované predné steny s pántovými dvermi

Dokonalé tvary a dlhá životnosť

Box Belvedere
Kniežacie bývanie pre Vaše kone. Zaoble-
né predné steny presvečia nielen svojou 
atraktívnou estetikou, ale aj mimoriadnou 
slobodou pohybu a sociálnym kontaktom 
Vašich koní.
Obzvlášť stabilné prevedenie zaisťuje dlhú 
životnosť a radosť pre chovateľa a zviera. 

Deliaca stena
•	všetky kovové časti sú žiarovo pozinkova-

né alebo s práškovým nástrekom
•	 zabetónované diely spevňujú spojky
•	 zaoblené hrany zabraňujú zraneniem
•	v kombinácií drevo-mreža alebo len pri 

samotnom dreve je na želanie dodávané 
aj otočné prevedenie

Špeciálne prevedenie
Prispôsobenie rozmerov na staré budovy 
alebo špeciálne tvary je možné podľa 
požiadaviek zákazníka: 
•	 špeciálne tvary prednej steny
•	otočné alebo zvesiteľné deliace steny 
•	variabilná výška boxov
•	výškovo nastaviteľné stĺpy 
•	upevnenie stĺpov na stenu alebo o strop
•	názvy boxov s číslami alebo menami 

koní z ušľachtilej ocele  

Deliaca stena 
s bezpečnostnou kŕmnou zábranou
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Boxy pre kone 

Príslušenstvo pre vnútornú aj vonkajšiu časť

Príslušenstvo
1.	PVC-žľaby
k dispozícií je 
rohový alebo 
obdĺžnikový žľab 
s okrajom proti 
obhrýzaniu.

2.	Kŕmny	žľab
Prevedenie z liateho 
hliníka vyhovu-
júce zvieratám, 
dostatočný príjem 
krmiva pomocou 
otočného alebo po-
dávacieho okienka 
plniteľného zvonku.

3.	Tabuľky	na	boxy	
Vyhotovené z vyso-
ko kvalitnej nehrd-
zavejúcej ocele, 
laserom je vyrezané 
meno koňa alebo 
číslo boxu.

4.	Napájačky
Špeciálne napájačky 
k optimálnemu 
zásobovaniu zvierat 
vodou.

Paddock
•	vyhotovenie na mieru, individuálne 

riešenia variant
•	2 alebo 3 priečne rúry
•	 teleskopické deliace zábrany
•	 ľahko montovateľné, bez ostrých hrán
•	okná s bezpečnostným sklom a mrežou
•	Paddock-dvere s bezpečnostným sklom 

a so špeciálnou drevenou výplňou sú 
rozdelené na 2 časti 

•	 rám 50 mm x 65 mm x 6 mm 
•	 štandardná veľkosť: 120 cm x 220 cm

5.	Čistiace	miesto
Masívne prevedenie s gumovými prvkami 
ako ochrana proti striekajúcej vode

6.	Miesto	na	vyšetrenie	koní
Náš stánok na prehliadku koní obdržíte 
v žiarovo pozinkovanom, stabilnom 
prevedení, aby pri ošetrovaní zvierat bola 
zabezpečená čo najväčšia bezpečnosť. 

Štandardné rozmery :  
Dĺžka 1,85 m x Výška 1,325 m x Šírka 0,79 m 

Foto Retter Umzäunung 

Paddock
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Odstraňovanie hnoja, Strohmatic, ohradenia

Detailné riešenia šetriace čas

Overhead-odstraňovanie hnoja pomo-
cou posuvného vyhŕňača
Obzvlášť vhodné k vyhŕňaniu hnoja a ne-
záleží, či bola použitá slama, piliny alebo 
miešaná podstielka! 
Overhead je zárukou pre bezproblémovú 
prevádzku, keďže na podlahe kanála sa na-
chádzajú len vyhŕňacie lopatky.
Nedochádza k nahromadeniu /kontak-
tu vyhŕňaných komponentov s častami          
zariadenia.

Bezproblémové výškové dopravovanie s 
veľkou kapacitou uskladnenia za pomoci 
našich mnohých osvedčených výškových 
hydraulických dopravníkov.
Krátka doba amortizácie investície                              
(2-3 roky). Krátka amortizačná doba investí-
cie vďaka úspore pracovného času spojenej 
s každodennou prácou v stajniach.

Podstielkový systém Strohmatic 
Strohmatic rozdružuje podstielkový mate-
riál a automaticky ho prerozdelí v maštali.   
Dopravný systém môže byť vedený v stajni 
flexibilne pomocou obvádzacích kladiek. 
Krátka slama je takmer bezprašne rozdeľo-
vaná súčasne až do 90 výpustných otvorov. 
Podľa štruktúry slamy a používania v staj-
ni sa môže počítať s úsporami na slame                    
od 33-66%.

Dopravný systém Strohmatic pozostáva              
z nasledujúcich komponentov:
•	 rozdružovač balíkov pre okrúhle, hranaté 

baly a hobliny
•	 rezačka na dĺžku slamy 2–8 cm alebo            

k rozobratiu pilinových balov 
•	dopravný systém s výpustnými otvormi
•	ovládacia jednotka

Systém ohradenia
Naše ohrady pre kone majú dostatočnú 
výšku a sú pre zvieratá dobre viditeľné. 

Panelové hradenia
Veľmi stabilná a napriek tomu flexibilná 
môžnosť ohradenia. 
Materiál je žiarovo pozinkovaný. 
V prípade potreby, je možné panelové     
ohradenie kombinovať s elektrickým plo-
tom (páska alebo šnúra).
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Schauer - Váš obchodný partner po celom svete

Sme vždy vo Vašej blízkosti!

S individuálnym plánovaním a profesio-
nálnym poradenstvom našich odborníkov 
budú Vaše stajne poskytovať zvieratám čo 
najvyšší komfort a pohodlie. Našim cieľom 
je ponúknuť koňom životný priestor, ktorý 
zodpovedá ich prirodzeným potrebám. 

Kone sú odolné voči klimatickým pod-      
mienkam, sú stádové, vyžadujú veľa po-
hybu a častý príjem potravy v malých dáv-
kach. Firma Schauer súčasne zohľadňuje 

nároky chovateľov, ako napr. hospodárne 
aspekty, ktoré zapracúva do plánovania 
stajní s voľným ustajnením.

Iba zdravé a vitálne zvieratá sú výkonné 
zvieratá. Naše úsporné kŕmne systéme 
pomáhajú výrazne znižovať náklady na 
krmivo.

Active Horse Systems - pre úspešnú bu-
dúcnosť spokojných chovateľov koní.

Firma Schauer predstavuje nové aktívne stajne pre kone
Active Horse Systems

SCHAUER Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen
Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 260
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
www.active-horse.com


