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KŔMNY SYSTÉM NOVEJ GENERÁCIE OD SCHAUER

Qanto - kŕmny systém novej generácie - od firmy Schauer Agrotronic pre spoľahlivý a funkčný 
kŕmny manažment

Spoločnosť Schauer vyvíja a vyrába kŕmne počítače vo vlastnej firme už viac ako 45 rokov  a svojim 
zákazníkom tak ponúka jedinečnú životnosť a dlhoročnú podporu. S technologickým pokrokom sa 
zvyšujú požiadavky profesionálnych chovateľov zvierat na celom svete a to je presne to, k čomu bol 
kŕmny systém novej generácie – Qanto - vyvinutý.

Kompaktný kryt  zabezpečuje vysokú úroveň ochrany pred prachom a vlhkosťou, a preto je ideálny 
na použitie pre kancelárie v maštali. Vďaka modernému dizajnu a použitiu pevných diskov SSD je 
nové Qanto rýchle a spoľahlivé. Širokoúhlý „WideScreen“ monitor v HD rozlíšení (16:9) zväčšuje plo-
chu obrazovky o 50%. Súvisiace informácie možno na monitore zobraziť zreteľne a súčasne. Nový 
softvér VFPig6 pomocou vopred naprogramovaných odkazov nasmeruje pohľad zákazníka na pres-
ne tie zvieratá, ktoré potrebujú jeho pozornosť. Tieto odkazy je možné rýchlo a ľahko prispôsobiť 
individuálnym potrebám. 

Nové Qanto umožňuje prevádzkovať takmer ľubovoľnú kombináciu osvedčených programov 
kŕmenia Schauer (Spotmix, Liquimix, Drymix, Babyfeed, Compident alebo MamaDos) na jednom 
zariadení. Pomocou mobilnej aplikácie PigMangerSmart máte v sieti WLAN prístup ku Qanto  
kdekoľvek v maštali. S voliteľným cloudovým úložiskom je možné k údajom pristupovať po celom 
svete a na rôznych miestach.

Qanto – veľký pokrok v oblasti moderného kŕmneho manažmentu od spoločnosti SCHAUER!



SPOĽAHLIVÝ A  FUNKČNÝ KŔMNY MANAŽMENT

Qanto - pre vyššie požiadavky profesionálnych chovateľov zvierat na celom svete:

• vysoká ochrana proti prachu a vlhkosti vďaka kompaktne vyvinutému krytu

• dokonale sa hodí na použitie v kancelárii maštalí

• moderný dizajn a rýchlejšie alebo spoľahlivejšie použitie vďaka vysoko kvalitným pevným           

diskom SSD

• presvedčivý pracovný komfort na obrazovke: + 50% plochy obrazovky pomocou „širokouhlého 

monitora“ s vysokým rozlíšením HD

• prehľad na to podstatné prostredníctvom predprogramovaných odkazov a používania nového 

softvéru „VFPig6“

• individuálne nastaviteľné podľa vašich vlastných potrieb a želaní

• takmer každá kombinácia používaných programov kŕmenia SCHAUER na jednom zariadení

• prístupné prostredníctvom mobilnej aplikácie kdekoľvek v maštali v sieti WLAN

• voliteľné cloudové úložisko: v prípade potreby je možné k údajom získať prístup kedykoľvek           

a kdekoľvek na svete 

OBROVSKÝ POKROK

V OBLASTI KŔMNYCH TECHNOLÓGIÍ

OD FIRMY SCHAUER-AGROTRONIC!



CELKOVÝ PREHĽAD
PERFEKTNE KOORDINOVANÝ CELKOVÝ SYSTÉM!

Multifázové kŕmenie Spotmix  

Šetrí náklady na kŕmenie a prináša 
vyššie zisky v chove ošípaných – in-
ovatívna technológia pre automatické 
kašovité kŕmenie!

Pomocou Spotmixu SCHAUER opäť 
dokazuje svoju vysokú úroveň kom-
petencie a precíznosti v oblasti 
kŕmnych technológií.  
• denne upravované množstvá 

energie a bielkovín pre každé 
zviera alebo skupinu

• perfektné viacfázové kŕmenie aj 
pri špeciálnom kŕmení ad libitum

• maximálna hygiena, keďže v sys-
téme nezostávajú žiadne zvyšky

Mokré kŕmenie Liquimix

Zníženie nákladov a strát na krmive 
pomocou mokrého kŕmenia vďaka fá-
zovému dávkovaniu. 

• výrazne lepšie prírastky (5,5%)
• nižšie straty na krmive (4,8%)
• nárast hmotnosti odstavčiat  

o 11% 
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Samoobslužné kŕmenie Compident 

Celosvetová jednotka - viac ako 30 ro-
kov skúseností v profesionálnom sku-
pinovom chove prasníc.

Profesionálny a ohľaduplný systém  
pre zvieratá a pre optimálny kŕmny 
manažment.

• až 80 zvierat na stanicu
• flexibilné použitie v nových aj 

existujúcich maštaliach
• dokonalý manažment prasníc  

vďaka  užívateľsky optimálnemu 
kŕmnemu softvéru

• automatická selekcia zvierat 


