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Podstielanie s ľahkosťou! – s automatickým 
systémom podstielania od � rmy Schauer

Farma rodiny GARNIER 
vo Francúzsku – na tejto 
farme beží všetko ako má, 
a  to iba z  jedného dôvodu! 
Pred niekoľkými rokmi tam 
bolo namontované zaria-
denie Strohmatic od � rmy 
Schauer, ktoré nepretržite 
bezchybne funguje. Vďaka 
enormnej úspore pracovné-
ho času a bezprašnému pro-
strediu v  maštali sa zlepšila 
kvalita života ľudí aj zvierat. 

Zariadenie Strohmatic sa 
skladá z  plne automatické-
ho rozdružovača balíkov, 

ktorý je vhodný pre hranaté 
a  guľaté balíky a  pre všetky 
druhy slamy. Zabudovaná 

rezačka rozdrví steblá slamy 
a  slamu rozseká v  závislosti 
od veľkosti sita na dĺžku 20 

až 40 mm. Značná časť pra-
chu sa odsáva a zhromažďu-
je v  prachovom odlučovači. 
Slama sa rozdeľuje v maštali 
prostredníctvom dopravnej 
reťaze a  cez výpustné otvory 
padá na pod ňou umiestnené 
ležoviskové boxy. Montáž aj 
obsluha zariadenia Strohma-
tic je jednoduchá, zariadenie 

šetrí priestor a  súčasne aj 
značné množstvo slamy.

Automatický podstielkový 
systém � rmy Schauer je vše-
stranne využiteľný a  zabez-
pečuje bezprašné podstiela-
nie v maštaliach pre dojnice, 
ošípané, hydinu alebo ovce 
a kozy. V dôsledku tohto mô-
žete zaznamenať lepšie zdra-
vie a stúpajúcu produktivitu 
zvierat.

David GARNIER je len 
jedným z  mnohých spokoj-
ných hospodárov, ktorí au-
tomaticky podstielajú a  tým 
šetria aj cenný pracovný čas. 
Pán Garnier: „Predtým sme 
podstielali denne s  jedným 
balíkom slamy 88 ležovisko-
vých boxov. Dnes potrebu-
jeme denne tiež jeden balík 
slamy, ale podstielame až 
150 ležoviskových boxov, 
takže systém Strohmatic sa 
už dnes pre nás oplatil!“

KARL-HEINZ DENK
Schauer Agrotronic GmbH

Systémy pre chov HD

Hospodárne a funkčné vybavenie maštalí
pre hovädzí dobytok

SCHAUER, spol. s r.o.
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www.schauer.sk

Distribúcia slamy a rozdeľovanie posekanej slamy. Slama sa rozdeľuje v maštali cez zavesenú dopravnú líniu. Primontovaním rozdeľovačov sa slama 
rozdelí do boxov.

Rezačka slamy. Bezprašné podstielanie s okamžitým odsávaním.

Balíky slamy sa vkladajú do rozdružovača, ktorý sa následne uzavrie. Stlačením tlačítka Štart sa 
začína podstielanie.

 So systémom 
Strohmatic je 
možné znížiť 
náklady na 
slamu o viac 
ako 50 %. 

Systémy ustajnenia na 
slame v chove hovädzieho 
dobytka sú opäť trendom. 
Sledovanie nákladov 
celkového reťazca ako 
aj hospodárnosť sú však 
nevyhnutné. So systémom 
Strohmatic od Schauer 
Agrotronic je možné znížiť 
náklady na slamu o viac 
ako 50 %. Podstielanie 
je plneautomatické, čo 
výrazne uľahčí prácu 
v maštali.


