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Simplex  Duplex   Triplex 

Reguliuojamas lempų ryškumas;● 
Net iki 70% sumažėja energijos ir techninio aptarnavimo išlaidos;● 
Tarnavimo laikas minimum 15 metų arba 100.000 valandų● .

LED šviestuvai

Oro išleidimas iki 72 cm;● 
Stogo kampui 15-29°;● 
Polikarbonatinės Opal plokštės storis ● 

   10 mm ar 16 mm;
Šoniniai oro įleidimo vožtuvai;● 
Šviesos tiekimas 100-350 cm. ● 

Švieslangiai

Rankinis valdymas apskaičiuotas angos ilgiui iki 100 m;● 
Elektrinis valdymas apskaičiuotas angos ilgiui iki 200 m;● 
Angos aukštis iki 5,40 m;● 
Platus tentų pasirinkimas, kelios spalvos;● 
Automatiniame režime užuolaidos gali būti valdomos klimato kontrolieriaus pagalba ● 

   (temperatūros, lietaus, vėjo sensoriai).

Užuolaidos

Langai yra puiki alternatyva užuolaidoms, ● 
   žaliuzėms iš PVC ir tradiciniams 
   plastikiniams ir medienos langams, 
   naudojamiems gyvulininkystės pastatuose.

Langai
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Ventiliatoriai

 Dideli ventiliatoriai

Tinkami karvidėms, laukimo zonoms, melžimo blokams;● 
● 5 sparnuočių 3-7 m skersmens;
● Žemas apsisukimų dažnis 75-140 aps./min, 0,3-1,2 kW;

Mažas energijos suvartojimas;● 
Paukščiai ir vabzdžiai vengia vertikalaus oro judėjimo.● 

Specialiai sukurtas karvidėms;● 
3 sparnuočių 130 cm skersmens;● 
Atsparūs agresyviems garams (pvz., amoniakui);● 

● Žemas triukšmo lygis sukuria ramesnę aplinką; 
● Aukštas efektyvumas 25,3 W/1000 m³/h;
● Ilgas oro gūsio nuotolis – iki 146 m;

Turi apsaugines groteles.● 

Visiškai automatiniai, įvairus šepečių darbo laiko parinkimas (7,5-120 s);● 
Kintanti šepečio judėjimo kryptis.;● 
Visos rėmo dalys yra cinkuotos.● 

Šepečiai
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GIRDYKLOS

● Skirta maždaug 40-čiai galvijų;
 Tūris 80 litrų. ●

● Atspari korozijai ir įdaužoms;
 5-8cm uretano izoliacija. ●

Neužšąlanti girdyklaTermoizoliacinė neužšąlanti 
girdykla galvijams

Nerūdijančio plieno 
girdykla

Emaliuoto ketaus arba 
plastiko girdykla

● Gali būti su integruotu pašildymo kabeliu 
   24V ir termostatu.

įvairūs modeliai

NAMELIAI VERŠELIAMS
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GULĖJIMO IR VAIKŠČIOJIMO VIETŲ DANGA

Ilgai išlieka minkšti;● 
Gyvuliai geriau pailsi ir pagerėja sąnarių būklė;● 
Didėja pieno produktyvumas;● 
Esant grotelinėms grindims, kilimėliai pagaminami pagal grotelių išmatavimus.● 

Guminiai kilimėliai

Lateksiniai čiužiniai

Mažina išlaidas, priežiūros laiką ir valymo dažnį;● 
Gerina higienos sąlygas;● 
Mažina mastito sukėlėjų bakterijų kiekį 34%;● 
Jie minkšti, patogūs ir neslidūs.● 

Grotelių ilgis nuo 0,6 m iki 3,5 m, įvairūs išmatavimai.● 

BETONINĖS GROTELĖS
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Skirtingų tipų modeliai ir išmatavimai:● 

ŠĖRIMO GROTOS

● Itin tylios dėl plastikinių dangtelių ir 
   guminių kaiščių.;

 Šėrimo vietos plotis 60-75 cm;●
 Vienos dalies ilgis 134-500 cm, ●

   aukštis 105 cm. 

● Veršeliams (2-3 mėn.);
 Jauniems gyvuliams (3-15 mėn.);●
 Suaugusiems galvijams;●
 Angos kaklui yra 20-29 cm pločio. ●

Saugios šėrimo grotos Įstrižinės šėrimo grotos

ATITVARAI 
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VARTAI IR PERTVAROS

PAŠARŲ BOKŠTAI

● Cinkavimas 350gr/m² ;
 Gofruotieji lakštai sumažina temperatūros ●

   svyravimus konteinerio viduje;
 Talpos 2,5 - 32,4 tonų;●
 4 skirtingų diametrų (1,80 - 3,15 m);●
 Įranga  pneumatiniam ar/ir mechaniniam ●

   pašaro užpildymui;
 Kopėčios su saugumo apkabomis.●

● Stiklo plastikas su UV atspindinčiu geliniu 
   padengimu ir permatoma juosta pašaro 
   lygio lengvam nustatymui;

 Talpos 2,3 - 20 tonų;●
 Diametras 1,6 - 2,54 m.●



Kliento pageidavimu UAB „Alginsta“ daro 
fermų projektus, montuoja įrangą, atlieka 

garantinį ir pogarantinį aptarnavimą.

Jei nusprendėte statyti, atnaujinti tvartą ar tiesiog 
įsigyti fermų įrangą, kreipkitės į mus. Jūsų pageidavimu 

parinksime reikalingą įrangą ar įrankius, padarysime projektą, 
atitinkantį Jūsų lūkesčius ir finansines galimybes, 

sumontuosime įrangą.

VEIKLOS KRYPTYS

Skysto mėšlo šalinimo sistemos● 

●    ● Karvių fermų įranga Kiaulių fermų įranga

● Fermų, ūkinių pastatų, silosinių statyba, betonavimo darbai

UAB „ALGINSTA“
Mob. +370 685 31891
Tel. +370 5 240 16 65

info@alginsta.lt 
www.alginsta.lt


