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SAUSO ŠĖRIMO SISTEMOS
 

Valdymas

Bet kokio tipo pastatams;● 
● Reguliuojamos rankiniu būdu arba reguliavimo mechanizmu;
● Reguliavimo mechanizmai pritaikomi pagal kiekvienos sistemos 
   specifiką. 

- ideali pašarų padavimui Flex-auger linija 
kiaulių fermose. Ją sudaro spiralė ir 
NOVICOR vamzdis.

● Pajėgumas 500-10400 kg/h;
Tinka įvairiems pašarams;● 

● Nusidėvėjimui atspari NOVICOR medžiaga;
Patikimi apsaugos jungikliai (mechaniniai ● 

   arba sensoriniai).

- pašarų išdalinimo žiedas pastatams su paprastu išplanavimu.Multiflex 

● Pajėgumas 600-3000 kg/h;
Tinka įvairiems pašarams;● 

● Nusidėvėjimui atspari NOVICOR medžiaga;
Patikimi apsaugos jungikliai (mechaniniai arba sensoriniai).● 

Pašarų transportavimo sistemos

- pašarų išdalinimo žiedas pastatamsDiscaflex 
su sudėtingu išplanavimu

● Pajėgumas iki 1400 kg/h;
Tinka įvairiems pašarams;● 

● Jungiamas tiesiai prie bunkerio arba prie 
   pašarų padavimo linijos “Flex-auger”;

Grandinė ir varymo prietaisas pagaminti ● 
   iš nerūdijančio plieno.
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Užprogramuotas multifazinis šėrimas, pašaro sudėtį pritaikantis pagal kiaulių amžių;● 
Sistema lengvai ir patogiai valdoma;● 
Pašaras iškrenta 100%;● 
Pašaro porcija iškrenta tuo metu, kai jau kita maišoma ir sveriama.● 

Multifazinis šėrimas

Paršavedėms vienutėse ir grupėse;● 
7 l dozatorių talpa turi specialiai pašarą dozuojantį ● 

   mechanizmą;
Pašarai paduodami ir dozatoriai atidaromi labai tyliai;● 
Valdomi rankiniu ir automatiniu būdu. ●  

Šėrimo dozatoriai

Šėryklos

- atjunkytiems paršeliams ir penimoms kiaulėms mažose Blu'Hox 
ir didelėse grupėse

● Nuo 6 iki 10 ėdimo vietų vienoje šėrykloje;
Nuo 4 iki 6 girdymo čiulptukų vienoje šėrykloje;● 

● Ovalios arba apvalios šėryklos, statomos gardo centre arba tarp 
   dviejų gardų.

 

Pašarų kontrolierius

Maišytuvas - svarstyklės

Automatinis išpylimas

Transportavimo sistema
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VENTILIACIJA

Aukštas slėgis iki 450 Pa;● 
63-92 cm skersmens. ● 

30-92 cm skersmens;● 
50 Hz arba 60 Hz;● 
650 m³/h to 24.700 m³/h.● 

Sieniniai ventiliatoriai Aukšto slėgio ventiliatoriai

35-92 cm skersmens;● 
Yra ir 127 cm skersmens!● 

Kaminui skirti ventiliatoriai

Plastikiniai kaminai būna įvairių diametrų ir ilgių;● 
Atsparūs UV spinduliams, rūgštims ir agresyvioms medžiagoms;● 
Išlaiko formą ir atsparūs smūgiams esant nuo -30°C iki +60°C temperatūrai.● 

Kaminai
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Pagamintos iš tvaraus PVC;● 
Tinka įvairiems sienų storiams;● 
Reguliuojama oro srovės kryptis.● 

Langinės

REGULIAVIMAS

 
AQC prietaisas Klimato valdymo sistema

Vėdinimo valdymo prietaisai - tai modulinės valdymo sistemos.

 
Ventiliacijos valdymo pultas EGM – langinių valdymo variklis

oro kontrolės įrenginys
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Pagaminti iš cinkuoto metalo ir plastikinių ● 
   lentų;

Atramos, profiliai ir tvirtinimo medžiagos ● 
   iš nerūdijančio plieno;

Gardų standartinis aukštis 800 mm.● 

GARDAI

Pagaminti iš cinkuoto metalo arba su milteliniu dažymu;● 
Loviai: iš plastiko arba nerūdijančio plieno;● 
Pritaikomas gardo ilgis ir plotis.● 

Paršiavimosi gardai 

Pagaminti iš cinkuoto metalo arba su milteliniu dažymu;● 
Visi gardų kampai užapvalinti, tai apsaugo paršavedes nuo susižalojimų.● 

Gardai paršavedėms vienutėse 

Pagaminti iš cinkuoto metalo ir plastikinių ● 
   lentų;

Atramos, profiliai ir tvirtinimo medžiagos iš ● 
   nerūdijančio plieno;

Gardų standartinis aukštis 1000 mm.● 

 

Gardai paršavedėms 
grupėse ir kuiliams 

Gardai atjunkytiems 
paršeliams 
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GROTELĖS

Grotelės skirtos paršeliams, paršavedėms, penimoms kiaulėms.

Betoninės

Paršelių garduose  Paršiavimosi sektoriuje   Penimų kiaulių garduose 

Išlaiko didelius svorius;● 
Atsparios smūgiams;● 
Lanksčios;● 

● Lengvai montuojamos. 

Plastikinės

Šildymo plokštės paršeliams



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


