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STROHMATIC LIGHT 80

INOVATÍVNY PODSTIELKOVÝ SYSTÉM
S AUTOMATICKÝM ROZDEĽOVANÍM!

Efektívne a cenovo výhodné rozdeľovanie organického, zábavného materiálu pre zvieratá 

w w w . s c h a u e r . s k

youtube.com/user/stalltechnik  |  facebook.com/schaueragrotronic

Zariadenie na automatické odstraňovanie prachu  
bolo prihlásené na patentovanie



MINIMÁLNE PRACOVNÉ NASADENIE A MAXIMÁLNA ÚSPORA ČASU

Strohmatic light 80 – novinka roka v oblasti podstielania a automatického rozdeľovania          
organického, zábavného materiálu v maštaliach pre ošípané.

Právne predpisy a snaha o dosiahnutie dobrých životných podmienok zvierat si vyžadujú aj 
zabezpečenie organického, zábavného materiálu. Bez automatizovaného podstielania to znamená 
veľa pracovného času a úsilia. 

Nový Strohmatic light umožňuje mulčovanú slamu rozobrať z veľkých balov a pomocou lankového 
dopravníka s priemerom 80 mm alebo 200 mm podľa potreby rozmiestniť do vypústných otvorov. 

Pri zariadení Strohmatic light 80 sú výpustné otvory veľmi jednoducho plnené nasekanou slamou 
s maximálnou dľžkou vlákna 80 mm cez zásobníky, každý s objemom 15 l. 

V závislosti podľa počtu intervalov môže byť slama použitá ako zábavný materiál alebo ako pod-
stielka pre ležoviská. Rozdeľovanie prebieha automaticky a je časovo riadené, čím farmár ušetrí             
- podľa veľkosti zariadenia - jednu až dve hodiny pracovného času denne. 

Zariadenie Strohmatic light 80 je vhodné aj pre maštale s chovom HD, oviec a kôz!



MENEJ PRAŠNOSTI V MAŠTALI & ZDRAVŠIA MAŠTAĽNÁ KLÍMA

CENOVO VÝHODNÉ, EFEKTÍVNE &

AUTOMATICKÉ ROZDEĽOVANIE SLAMY 

PRE WELFARE USTAJNENIE OŠÍPANÝCH!

Strohmatic light 80 pre ohľaduplný chov ošípaných  
s minimálnym pracovným nasadením.

Prepracovaný systém, ktorý Vás osloví:

• menej mykotoxínov, lepšia hygiena v maštali

• minimálne pracovné nasadenie a maximálna úspora času

• vhodné ako podstielka pre ležoviská a na rozdeľovanie zá-

bavného materiálu pre zvieratá

• individuálne plánovanie pre Vašu maštaľ, s priemerom rúr 

80 mm alebo 200 mm

• automatické odstraňovanie prachu zo slamy zlepšuje zdra-

vie zvierat - prihlásené na patentovanie 

• výpustné otvory zariadenia sú plnené nasekanou slamou 

pomocou zásobníkov s objemom 15 l 

• automatické nastielanie slamy v celej maštali

PRE AUTOMATICKÉ  
ODSTRAŇOVANIE 

PRACHU ZO SLAMY    
A PRE LEPŠIE ŽIVOTNÉ 
PODMIENKY ZVIERAT 

BOLO VYVINUTÉ  
VLASTNÉ RIEŠENIE 
-  PRIHLÁSENÉ NA 

PATENTOVANIE



CELKOVÝ PREHĽAD
PERFEKTNE KOORDINOVANÝ UCELENÝ SYSTÉM!

Spracovanie slamy pre automatické 
kŕmenie HD 

Dokonalým doplnkom na podstie-
lanie maštalí pre HD je možnosť 
prípravy slamy pre kŕmny robot.  

Tak sa dá pripraviť ideálny podiel vlák-
niny v kŕmnej dávke, čím je podporo-
vané zdravie zvierat. 

Podstielkový systém Strohmatic

Na rozdružovanie, narezanie, od-
prašnenie a automatické rozdelenie 
slamy v požadovaných množstvách. 
• rokmi osvedčený systém 
• pre ohľaduplný chov zvierat 
• ušetrí viac ako 50% slamy a pra-

covného času
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Na podstielanie pre welfare ustaj-
nenie ošípaných  

So systémom Strohmatic môžu byť 
práce s podstielaním automatizované 
aj pri chovoch ošípaných. 

Okrem toho čerstvá slama výrazne 
zlepšuje pohodu zvierat a umožňuje 
voľný príjem vláknin a takisto aj rýpa-
nie (hrabanie) zvierat. 

Automatické podávanie pomocou Spotmix Welfare


