Modulopbygget konceptstald til attraktiv pris

Komplet staldløsning som er udviklet med henblik på lang levetid, høj hygiejne, kort vasketid, let tilsyn af
grise og enkel teknologi.
Staldens levetid: stald er opført som ”letstald” men forventet levetid er minimum 20 år. Der er valgt
holdbare materialer, få samlinger og rustfri stål hvor muligt.
Hygiejne: lofter er udført med stålbeklædning, tæt fuget og uden skjulte samlinger. Vask og hygiejne er på
”fjerkræ niveau” ligeledes er inventar udført i lukkede paneler, uden skjulte samlinger eller huller som kan
gemme på bakterier og utøj. De Rustfri krybber er hævet over spalter så der let kan vaskes rent under.
Kort vasketid: glatte loftoverflader, stålplader på vægge og panelinventar vil reducere vasketid med ca.
50%, i forhold til traditionel stald, hvilket svarer til en besparelse pr. produceret gris på 1,20. Stald er
særdeles velegnet til vaskerobot.
Tilsyn: Inventar i højde 80cm giver godt overblik og let adgang til stierne.
Enkel teknologi: Alt er automatiseret og daglige arbejdsrutiner består udelukkende af tilsyn og pleje af
grisene. Både ventilation og foder kan tilkobles ekstern PC. Gylle udsluses ugentligt, dette sker automatisk.
Stald indeholder ifølge skitse:
• 60 standardstier + 4 syge/opsamlingsstier + foderrum + indgangsparti.
• Vacutech gyllesystem, incl. pumpe 78m3/h
• Sunds Alfa betonspalter, alm. / velfærd (evt. fast gulv ifølge tilladelse)
• Paneltim inventar h. 80cm, alle beslag i rustfri
• Sprinkleranlæg køling
• Sprinkleranlæg iblødsætning
• Sygestier med enkeltdyrsautomater og drikkekop
• Skov ventilation med ny vægventil lysåben
• Alarmanlæg ifølge krav, desuden med vagt på silo og foder
• Funki foderanlæg incl. indtag fra udendørssilo
• 35m3 udendørssilo
• Alt elarbejde, tavler, stik, lys og tilslutning teknik
• VVS, indføring, vandvarmer, bruser, taphaner i serviceafsnit
• Komplet råhus, tagrender afsluttes ved jord
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Design 1: tørfoderløsning med ad lib fodring:
• Dobbeltautomater med integreret vand som kan aflukkes, eller alternativt alm. tørfoderautomat
• 1 drikkekop pr. sti
• Funki 60mm foderanlæg med kæde, automatisk start
Design 2: vådfoderløsning med restriktiv fodring:
• Rustfri krybber
• Sutte/bideventil over krybbe
• Integreret vådfoderrør
• Funki Vådfoderanlæg med 4.200L blandekar, med indtag fra udendørssilo
• Separat foderindtag til sygestier
Pris: stald som skitseret med 1.260/1.380 stipladser, all inclusive, excl. moms
Design 1:
2.250,- /stiplads
Design 2:
2.745,- /stiplads
Gyllekøling: tillæg 125,-/stiplads
Uden for pris / bygherre leverance:
• Afrømning muld, byggefelt overtages kote -45cm
• Levering 120m3 egnet sandfyld til finafretning bund
• Køreveje til og omkring bygning
• Bortledning tagvand
• Stikledninger el og vand
• Gyllebeholder
Pris regnet hele Danmark med brofaste øer.
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