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ПРОЕКТУВАННЯ•ПОСТАЧАННЯ•МОНТАЖ•СЕРВІС

Ми пропонуємо:
1. Технологічне проектування тваринницьких комплексів «під ключ».
2. Консультації з реконструкції існуючих будівель.
3. Проектування і постачання устаткування для наступних систем ферми:
	 •Утилізація рідкого гною, в т.ч.:
 видалення гною з приміщень,
 підбір насосного та міксерного обладнання для перемішування і відкачування рідкого гною;
 зберігання гною: облаштування гноєсховищ (відкритого або закритого типу) з мембран HDPE;
  транспортування гною: поставка цистерн (бочок) різної ємності;
 внесення гною в ґрунт: шлангова система;
	 •Вентиляція і мікроклімат в тваринницьких приміщеннях;
		 •Годування або автоматична кормороздача;
	 •Охолодження і зволоження повітря;
	 •Система утримання тварин.
4. Біогаз: проектування, постачання і монтаж обладнання, сервісне обслуговування та підтримка процесів.
5. Поставка технологічного обладнання для утримання тварин: станочне обладнання, ПВХ панелі, щілинні 
підлоги, бункера для зберігання корму, годівниці, кормоавтомати, поїлки.
6. Поставка обладнання для прибирання та дезінфекції тваринницьких приміщень та автотранспорту.
7. Консультації по широкому спектру питань, пов’язаних з сучасними технологіями для сільського 
господарства.

ТОВ «ВКФ Агротех Консалт» надає послуги при проектуванні, будівництві, реконструкції та 
експлуатації	 свинокомплексів,	 птахоферм,	 корівників	 і	 господарств	 по	 вирощуванню	 риби.	 Ми	 є	
постачальником широкого асортименту надійного обладнання для тваринницьких комплексів.

Крім поставки обладнання, пропонуємо повний спектр послуг з монтажу обладнання, гарантійне  
і післягарантійне обслуговування.

Від А дО Я: 

Послуги
ТВАРИННИЦТВО



ГНОЄВИдАЛЕННЯ З ПРИМіЩЕНЬ

Самосплавна система гноєвидалення відносно проста та 
ефективна.Пропонуємо проект та постачання таких систем: 200, 250 
	та	315	мм.	Система	складається	з	ПВХ	труб	та	сідел	з	пробками	та	 
інших вузлів. При мінімальних витратах на обслуговування, 
використовуючи фізичні закони природи, без насосів та електрики,  
Ви гарантовано видаляєте гній з навозних ванн приміщень.

У підприємствах зі щілинними підлогами та гнойовими 
ваннами нерідко виникає необхідність перемішати застояний 
гній, розбити тверді верхні корки, особливо перед видаленням 
гною. Перемішати гній під щільовою підлогою без демонтажу 
решіток можна міксером зі складним пропеллером. 

Виготовляються декілька моделей для рідкого гною 
свиней та ВРХ, для різної глибини каналів і з різними 
діаметрами пропелерів.

Вал міксера зі складним пропеллером опускається під підлогу через щілину без зняття щілинних 
елементів підлоги. Управління процессом перемішування виконує оператор зверху.

Міксер	можна	нахиляти	в	сторони	від	вертикалі,	при	цьому	значно	прискорюється	процес	перемішування	
та покращується розбивання верхньої кірки гною.
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Утилізація рідкого гною
ТВАРИННИЦТВО
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ЛАГУНИ дЛЯ ГНОЮ З МЕМБРАН HDPE

Спорудження	та	експлуатація	гноєсховищ	із	спеціальних	еластичних	мембран	стає	все	більш	популярним	
та виправданим рішенням в умовах жорсткої фінансової економії.

ЗАВдАННЯ, ЯКі ВИРішУЄ СУчАСНЕ ГНОЄСХОВИЩЕ:

•Технологічно	необхідний	збір	та	зберігання	великої	кількості	гною	при	промисловому	утриманні		 	
 свиней або ВРХ;

•Екологічна	безпека	для	навколишнього	середовища	та	ґрунтових	вод;
•Подальше	використання	корисних	властивостей	органічних	відходів.

Облаштування лагуни закритого типу з 
регульованим викидом газу, значно зменшує 
розмір екологічних податків на шкідливі викиди 
та за рахунок цієї економії на податках повністю 
окупається за один-два сезони 

Як завжди, «ВКФ Агротех Консалт» 
пропонує Клієнтам тільки закінчені рішення: 
індивідуальний підхід при проектуванні, за 
бажанням закриті гноєсховища з системами 
наповнення/спорожнення, будь-яке обладнання 
для перемішування та викачки великих обсягів 
гною, в тому числі під верхньою мембраною.

Пропонуємо клієнту як відкриті, так і закриті гноєсховища з регульованим викидом газів.

Зварювання мембрани спеціальним 
обладнанням

ТВАРИННИЦТВО
Зберігання рідкого гною



МіКСЕРИ дЛЯ ГНОЮ

Утилізація рідкого гною
ТВАРИННИЦТВО

Перед відкачкою гній має бути перемішаний, щоб відкачати не тільки рідку, а і густу фракцію.
Гній ВРХ може бути перемішаний за 3-4 дні до викачки, гній свиней має перемішуватися безпосередньо 

перед викачкою. Для перемішування використовуються або занурювальні міксери, або міксери з 
пропелерами на довгих валах.

В залежності від поставлених задач, пропонуємо клієнтам міксери (мішалки) з електроприводом  
(від 4,0 до 22,0 кВт) або від валу відбору потужності трактора.

Ми	пропонуємо	клієнтам	широку	лінійку	різних	міксерів.	Враховуючи	великі	розміри	гноєсховищ,	та	
часто віддаленість від електропостачання, найбільш ефективним, та універсальним – є використання 
навісних	міксерів	на	трактор	з	довжиною	стріли	від	4-х	до	11,3	метрів.	Стріла	міксера	плавно	опускається	
та піднімається за допомогою гідравлічного циліндра, потужність перемішування з 650 мм пропелером 
значно	вище,	ніж	від	електроприводу.	Привід	від	ВОМ	трактору	дає	можливість	перемішування	з	різних	
точок, а також для кількох гноєсховищ.

Міксери	виготовляються	в	Німеччині.	Тривалий	робочий	ресурс	роботи	від	50	000	годин.
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ЦЕНТРОБіЖНі НАСОСИ

Насоси для рідкого гною

Ми пропонуємо більше 30 типів насосів для густих та агресивних 
речовин виробництва Німеччини потужністю від 4,0 до 20,0 кВт.

Найпопулярніше обладнання для перекачування рідкого гною – центробіжні (або 
відцентрові) насоси: занурювальні та довговальні.

Застосування наших насосів особливо актуально на великих підприємствах 
з промисловими технологіями утримання тварин та великими обсягами гною. 
Наші насоси спроектовані та призначені для роботи з густим гноєм (навіть з 
вмістом соломи) у складних умовах сільського господарства. Крім стаціонарно 
змонтованих насосів та мішалок, ми пропонуємо моделі на пересувних шасі. Наше 
обладнання виключно надійно в роботі, вимагає мінімального техобслуговування. 
По продуктивності та економії електроенергії воно в декілька разів перевершує всі 
вітчизняні та інші аналоги.

Продуктивність насосів від 30 до 300 м3  на годину та залежить від висоти підйому та відстані, на яку 
перекачуються	гній.	Середній	робочий	ресурс	насосів	вище	50	000	годин.

Кожний насос обладнано системою 
подрібнення твердих часток  

на входному отворі

Модель	з	верхнім	всмоктуванням:	для	
більш густого гною

Найпопулярніші довговальні 
насоси з повітряним охолодженням 

електромотору, можуть дооснащуватися 
перемішуючими форсунками

ФЕРМА



РОТОРНі НАСОСИ

Насоси для рідкого гною
ФЕРМА

Роторні насоси для гною – ефективне та 
універсальне рішення для перекачки гною. Такий 
зручний у використанні насос має бути в кожному 
господарстві. За його допомогою можливе відкачування 
будь-яких рідин на фермі, в тому числі аварійна викачка 
гною з гнойових ванн приміщень, гноєзбірників. 
Підключення насосу здійснюється гнучкими рукавами.
Привід	 насосу	 від	 ВОМ	 навіть	 невеликого	 трактора	 
(50 к.с., 540 об/хв) або від електродвигуна.

Ці насоси мають як потужну силу напору до 10 атм, так і можливість всмоктування густих речовин з 
глибини 7-8 метрів. Бездоганна якість та простота обслуговування економить Ваш час. Використання 
сучасної системи ущільнення в вигляді готових картриджів дозволяє швидкий ремонт на місці.

Пропонуємо мобільні станції для відкачування рідкого гною. Така станція забезпечена потужним 
роторним самовсмоктуючим насосом, системою вловлювання каменів, продуманою системою керування.

Насос нашої станції забезпечує всмоктування гною з глибини близько 7 метрів та підйом на 
необхідну висоту для заповнення бочок.

Роторний насос готовий до використання, змінює напрямок перекачування, 
монтується, працює на всмоктування і на прокачку, може качати значно густіший гній 

ВРХ, а також будь-які густі рідини на фермі.
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ЦИСТЕРНИ дЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГНОЮ

Утилізація рідкого гною
ТВАРИННИЦТВО

Пропонуємо асортимент оцинкованих цистерн для перевезення гною виробництва Німеччини. Найбільш 
популярною серед аграріїв за показниками «ціна-якість» – є цистерни з корисним об’ємом 18 500 літрів 
рідини.

Резервуар: корисний об’єм 18470 л, діаметр бочки 1900 мм, довжина 6720 мм, товщина стінки 6 мм, 
високоякісне гаряче цинкування зсередини та зовні бочки, три розділюючи внутрішні перегородки згідно 
промислового стандарту DIN EN 707. Посилена самонесуча рама зварена з цистерною.
Люк на нижній стороні діаметр 600мм. Оглядова прозора контрольна труба на фронті цистерни.
Утримувачі для шлангів.
Всмоктуючі фланці Фланець 6”, діаметр 150мм , зліва внизу по ходу руху, з швидким з’єднанням та 
клапаном зтравлення повітря. Два додаткових глухих 6” фланці зправа та ззаду цистерни.
Запірні засувки: колокольного типу з гідравлічним приводом
Вакуумна система: сучасний вакуумний компресор, потужність по повітрю 11000л/хв., 
з автоматичним змащенням та бачком для використаного масла, з охолодженням інжектора, з сифонним 
відокремлювачем.
Всмоктуючий рукав: 5 м довжина, високоякісний шланг з V-елементом для швидкого з’єднання.
Гальмівна система: двоконтурні пневматичні гальма, розмір гальм 406/120мм, 10-отворне кріплення 
колес.
Ходова частина:	двоосне	шасі.	Опорна	нога	з	гідроприводом.	Стандартні	колеса	550/60	x	22,5	158	
A8, ширина між колесами: 2.050 мм.
Пуста маса цистерни: 6.150 кг. Загальна довжина: 8.680 мм.

До стандартного оснащення цистерни відноситься також розподілювач гною «форсунного» типу. Ширина 
розбризкування до 12 м в залежності від погодних умов.



ВНЕСЕННЯ РідКОГО ГНОЮ

Утилізація рідкого гною
ТВАРИННИЦТВО

100% рослинницьких господарств Західної Європи давно зрозуміли, що рідкий гній– це не відходи, а 
гроші, та використовують поживні якості рідкого гною. Рідкий гній вноситься в ґрунт на протязі 7-8 місяців 
впродовж року. Доведено практикою, що за декілька років регулярного внесення гною від тваринницького 
комплексу або птахоферми, повністю непридатні для рослинництва землі відновлюють рівень гумусу та 
родючість без використання мінеральних добрив.

Сучасне	обладнання	для	внесення	гною	в	ґрунт	швидко	окупається	та	дає	прибуток	господарству	за	
рахунок відмови від використання мінеральних добрив.

Пропонуємо шлангові системи рівномірного розподілення рідкого гною в ґрунт виробництва Vogelsang 
(Німеччина). Ширина внесення від 9 до 36 метрів.

Переваги розподілювачей SwingUp:
•ефективна	та	екологічно	правильна	утилізація	гною		 	
 свиней та ВРХ;
•розподілюючі	головки	з	системою	подрібнення	залишків		
 соломи в гноївці;
•економне	та	швидке	внесення	гною	на	великих	площах;
•відсутність	неприємних	запахів	при	внесенні;	
•мінімальний	механічний	знос	елементів	розподілювача;
•використання	за	будь-якої	погоди	(при	вітрі);
•робота	на	пасовищах	по	багаторічним	травам;
•внесення	гною	в	період	вегетації	рослин	по	кукурудзі;
•рівномірне	розподілення	під	корінь	рослини.

Технічні характеристики популярної  
системи SwingUp:

•робоча	ширина	внесення	–15	метрів;
•кількість	розподілюючих	головок	ExaCut	–	2	шт.
•кількість	вихідних	шлангів:	60	шт.
•відстань	між	шлангами	–	25	см.;
•гідравлічна	система	складання	та	розкладання	крил;
•вага	навісної	системи	–1200	кг.

Техніка зі шлангами для внесення гною по траві 
зберігає поживні корисні речовини для рослин

шлангові розподілювачі SwingUp можуть бути змонтовані на місці у клієнта. 
дооснащення навісною системою можливе на бочку будь-якого виробника.
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Для ефективного промислового тваринництва, з щільним розміщенням тварин, якісна система вентиляції 
є безальтернативною необхідністю. Тільки господарства, які не заощаджують на системах вентиляції 
мають сьогодні хороші економічні показники.

Найпопулярнішою системою вентиляції для птахокомплексів та свинокомплексів є система вентиляції 
пониженого тиску. Подача повітря відбувається через стінові клапани, а витяжка через дахові каміни 
або стінові вентилятори. В низьких, або в приміщеннях з складною конфігурацією стелі більш ефективно 
працюють системи з примусовою подачею повітря через приточні каміни (системи вентиляції рівного 
тиску).

Отримання прибутку безпосередньо залежить від умов, в яких розміщуються та ростуть тварини. 
Оптимальний обмін і температура повітря швидко поліпшують здоров’я та збільшують прирости, 
дозволяють відчутно знизити витрати кормів.

Пропонуємо різні системи вентиляції з прямою та непрямою подачею повітря, системи з пониженим 
або рівним тиском. Від недорогих напівавтоматичних до повністю автоматизованих систем мікроклімату 
з комп’ютерним керуванням.

Крім повністю укомплектованих систем ми продаємо також окремі елементи такі як: повітряні клапани, 
вентилятори, дахові витяжні каміни діаметру 450, 560, 630 та 800 мм, блоки керування та інші.

ВЕНТИЛЯЦіЯ ТА МіКРОКЛіМАТ

для різних фінансових можливостей Клієнта ми зробимо оптимальну пропозицію. 

Мікроклімат
ТВАРИННИЦТВО

Вентиляція для птахофабрик Вентиляція для свинокомплексів



Витяжний вентилятор Fancom
Витяжні вентилятори Fancom призначені для застосування в тваринництві та птахівництві. 

Відпрацьоване нагріте повітря видаляється з приміщення за допомогою електричних витяжних вентиляторів, 
вмонтованих в витяжні шахти (каміни). Робота вентиляторів регулюється спеціальним блоком керування.

Пропонуємо вентилятори різних діаметрів. Вентилятори Fancom – безшумні в роботі. Вентилятори 
можуть плавно збільшувати обороти від 5 до 100%.

Клапан притоку повітря призначений для забезпечення притоку 
свіжого	 повітря	 в	 тваринницьких	 приміщеннях.	 Свіже	 повітря	 надходить	 у	
приміщення самопливом за рахунок створення в приміщенні зниженого тиску 
повітря через прорізи відкритих приточні клапанів. Пропонуємо приточні 
клапана різної пропускної здатності.

ВЕНТИЛЯЦіЯ ТА МіКРОКЛіМАТ

Мікроклімат
ПТАХіВНИЦТВО

Тип, код Діаметр
Швидкість 

обертів
Напруга Сила	току Потужність Рівень шуму

Продуктивність 
(30 Pa)

1445 450 мм 1326 об./хв. 200-240 V 1.6 А 372 W 63(52) dB 6140 м3/год.

1456 560 мм 1366 об./хв. 200-240 V 3.2 A 741 W 72(61) dB 11260 м3/год.

1463 630 мм 1381 об./хв. 200-240 V 3.1 A 721 W 69(58) dB 13200 м3/ год.
1680 800 мм 903 об./хв. 200-240 V 4.6 A 1091 W 66(55) dB 19050 м3/год.

Тип, код
Довжина, 

мм
Ширина, 

мм
Глибина, 

мм
Продуктивність 

145 VFG   730 350 95 (20	Pa)	м3/год.
3000 VFG 937 453 118 2050

F 3500 зі спойлером 
для регулювання 

потоку повітря
910 460 185 4100

Найбільшою популярністю користуються 
 наступні моделі клапанів:

З лінійкою обладнання пропонуємо іноваційні рішення, що підвищать продуктивність вашого бізнесу.
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Вибір систем охолодження для сільськогосподарських приміщень обмежується кількома варіантами 
з використанням в якості охолоджувача води. Різні системи використовують воду під високим або під 
низьким тиском. Обидва варіанти наше підприємство пропонує Клієнту.

Найефективнішим,	з	можливістю	пониження	температури	повітря	до	10°С	та	без	створення	додаткової	
вологості є стаціонарні системи з високим тиском води (50-70 атм). Для охолодження повітря 
спеціальні форсунки розпилюють в повітря найдрібніші частки води. Вода випаровується, при цьому 
охолоджуючи повітря. Вологість повітря при цьому підвищується. Охолоджене повітря важче, воно 
опускається вниз. Тварини, що перебувають у цьому місці відчувають природну прохолоду. 

Також пропонуємо клієнту системи охолодження низького тиску. Ці системи можуть знизити 
температуру	 повітря	 на	 6-7°С.	 Необхідний	 тиск	 води	 3-4	 атм.	 Модулі-охолоджувачі,	 недорогі	
і невибагливі до якості води, добре зарекомендували себе у важких умовах сільського господарства.

Термін поставки та монтажу системи займає  
2-3 робочих дня.

Не чекайте спекотних днів – 
замовляйте систему заздалегідь.

ОХОЛОдЖЕННЯ ПОВіТРЯ

Мікроклімат
ТВАРИННИЦТВО



Подрібнення сторонніх речовин в системах перекачування
RotaCut – супер подрібнювач для монтажу на трубопроводах 

з функціями сепаруванния та подрібнення (особливо волокон).
Принцип роботи: 
Перекачувана	 речовина	 тече	 через	 корпус	 постійно.	 Чужорідні	 тіла	

(камені, металеві предмети і т.п.) відокремлюються з потоку за рахунок 
свого розміру і ваги та падають на дно. Пізніше вони можуть бути легко 
видалені через очисний люк. Решта плаваючих забрудненнь в стоках 
(тканини, мотузки, волосся, пластик, дерево...) разом з потоком рідини 
потрапляють на ріжучу решітку і подрібнюються за допомогою обертових 
самозагострювальних ножів. Подрібнювач RotaCut, сам по собі, не 

створює потоку рідини, він працює в поєднанні з насосом, 
відцентровим або будь-яким іншим типом.

Обзор переваг RotaCut
•	надійне	подрібнення	волокнистих	і	грубих	включень;
•	захист	від	пошкоджень	сторонніми	предметами	всіх			 		

   агрегатів і систем нижче по потоку;
•	 зменшення	 необхідної	 потужності	 для	 нагнітання,	 завдяки	

однорідному і текучому складу осаду.

Підвищена безпека експлуатації
RotaCut підвищує надійність експлуатації насосних станцій з перекачування стічних вод, та рідкого 

гною. Подрібнювачі RotaCut запобігають блокуванню та сплутуванню волокнистих забруднень, 
гарантуючи ефективну роботу систем.

Автореверс:  
У разі блокування обертання 

ножа блок управління змінює 
напрямок обертання ротора 
з ножами, це найчастіше 
усуває перешкоду для роботи 
подрібнювача. 

ПОдРіБНЮВАчі

Утилізація рідкого гною
ТВАРИННИЦТВО
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ГНУчКА СПіРАЛЬНА СИСТЕМА

Спіральні	системи	транспортування	–	недорогі	та	ефективні.	Дуже	відомі	
споживачу	та	розповсюджені	на	українських	фермах.	Ідеально	підходять	
для транспортування кормів по прямих відрізках до 120 метрів. Ці системи 
невибагливі та прості в обслуговуванні.

Найпоширеніші спіральні системи транспортування – з діаметром 
транспортної труби 55 та 75 мм. Також пропонуємо більш потужні 
системи – 90 та 125 мм.

Залежно від поставлених завдань «ВКФ Агротех Консалт» пропонує клієнту оптимальне 
комбінування спіральних транспортерів та шайбо-тросових систем.

*Потужність подачі корму зазначена приблизно та залежить від відстані на 
яку подається корм та інших властивостей корму.

Продуктивність системи*:
•55	мм	система	–	до	500	кг	/год.
•75	мм	система	–	до	1000	кг	/год.
•90	мм	система	–	до	1800	кг	/год.
•125	мм	система	–	до	2500	кг	/год.

Транспортування кормів
ТВАРИННИЦТВО



КОРМОРОЗдАчА: ТРОС-шАЙБА

Автоматизація процесу транспортування корму в великих приміщеннях – важливе завдання, яке 
зменшує трудовитрати, виключає «людський» фактор, реально знижує втрати корму та покращує 
економічні результати ферми. Трос-шайбові кормотранспортери надійно та ефективно вирішують задачу 
доставки тварині заданої кількості корму в потрібний час в будь-яку точку будівлі.

Сучасні	 системи	 транспортування	 кормів	 можуть	 задовольнити	 найвибагливішого	 клієнта.	 Системи	
можуть працювати одночасно з шістьма сумішами, можуть доставляти певний корм для певної групи 
тварин. Цим процесом керує комп’ютер управління без втручання персоналу. Дані системи можуть 
використовуватися при вирощуванні риби.

Транспортування кормів
ТВАРИННИЦТВО

Повільне годування супоросних 
свиноматок

Блок керування кормороздачіНаповнення кормоавтоматів 
відділення дорощування
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КОРМОАВТОМАТИ ТА ГОдіВНИЦі

Крім якісного корму на економічний результат ферми впливає 
правильна роздача корму тваринам.

Сучасний	 кормоавтомат	 –	 це	 те,	 що	 принесе	 результат	 відразу,	
незалежно від наявності або відсутності щілинних підлог, системи 
вентиляції та іншого обладнання.

Переваги кормоавтомату:
•значно	(в	2-3	рази)	зменшать	непродуктивні	витрати	кормів;
•закритий	бункер	на	70	кг	або	130	кг	збереже	смакові	якості		
 корму;
•	вбудовані	поїлки	оптимально	забезпечать	тварин	водою;
•	поліпшать	апетит,	збільшать	споживання	корму	і	щоденний		
 приріст ваги тварин;
•	зменшать	Ваші	експлуатаційні	витрати;
•годування	30-70	голів,	в	залежності	від	типу.

Годування
ТВАРИННИЦТВО

Якісне цільноштамповане корито 
кормоавтомата виготовлено з листа нержавіючої 
сталі: жодних гострих кутів. Різні форми корита: 

від дорощування до відгодівлі

Маємо	що	запропонувати	 і	 для	прихильників	бункерних годівниць, залежно від кількості поголів’я 
маємо одно-та двосторонні моделі.



БУНКЕРА дЛЯ ЗБЕРіГАННЯ КОРМіВ

Пропонуємо нашим клієнтам повний комплекс обладнання для годівлі тварин. Разом з системами 
транспортування ми постачаємо, збираємо та встановлюємо різні типи бункерів для зберігання кормів 
виробництва	 Італіії	 та	 Німеччини.	 Ці	 бункера	 зі	 скловолокна	 відрізняються	 довговічністю,	 простотою	
монтажу, вони гігієнічні та не піддаються корозії.

Як недорогу новинку, пропонуємо 
еластичні бункера для комбікормів 
виготовлені з спеціальної тканини. 
Бункери виготовляються як для 
внутрішнього, так і для зовнішнього 
встановлення, об’єм від 1 до 27 м3. Такі бункери ідеально підійдуть 
для внутрішнього зберігання невеликої кількості комбікормів до 5 т., 
наприклад для приміщень опоросу та ін. Конструкція бункера передбачає 
підключення до всіх можливих систем транспортування кормів.

Годування
ТВАРИННИЦТВО

Тип 
бункера

Об’єм Розміри бункера, мм.
м3 Тон А В D

SIV.04 4 2.4 3870 1050 1500
SIV.06 6 3.6 4200 1050 2030
SIV.08 8 4.8 4820 1050 2030
SIV.10 10 6 5100 1050 2220
SIV.12 12.5 7.5 5650 1050 2220
SIV.15 15 9 5720 1050 2350
SIV.18 18 10.8 6680 1050 2350
SIV.20 20 12 6950 1050 2480
SIV.26 26 15.6 7650 1050 2610
SIV.31 31 18.6 8560 1050 2610
SIV.40 40 24 8580 1050 3000
SIV.52 52 31.2 10260 1050 3000
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ПВХ ПАНЕЛі, СТАНОчНЕ ОБЛАдНАННЯ

Клітки для свиноматок стали невід’ємною частиною сучасного 
свинокомплексу. У відділеннях запліднення та опоросу вони відіграють 
важливу роль для підвищення результатів ферми. Більше народжених 
поросят – більше прибуток!

Станок опоросу адаптований до анатомії свиноматки і може бути 
пристосований	 за	 розміром	 тварини.	 Станок	 забезпечує	 безпечний	
опорос. Конструкція станка забезпечує поросятам вільний доступ до сосків 
свиноматки, запобігає придавлюванню поросят свиноматкою, забезпечує 
оптимальний контроль та огляд за тваринами. Всі металеві частини станка 
мають антикорозійне покриття методом гарячого оцинкування.

Станки запліднення дозволяють забезпечити індивідуальну годівлю 
та підготовку свиноматок до запліднення. Конструкція забезпечує 

безперешкодний доступ до свиноматки – для її огляду чи запліднення. Виготовляється з труб діаметром 
32	 мм	 і	 25	 мм,	 товщина	 стінки	 1,5-2,0	 мм.	 Має	 антикорозійне	 покриття	 методом	 нанесення	 гарячого	
цинкування.

ПВХ панель – незамінний матеріал у випадках, коли потрібна перегородка усередині приміщення або 
облаштування стін із захистом від вологи в приміщеннях з високою 
вологістю. Панелі виготовлені з матеріалів, стійких до атмосферних 
впливів: високих температур, морозів, ультрафіолетових променів.

Технічні дані:
Товщина 10 мм; 35 мм; 50 мм; 100 мм.
Висота 100 мм; 250 мм; 500 мм; 620 мм; 750 мм
Довжина 6000 мм.
Кольори: білий сірий, зелений

Переваги:
•Гігієнічність	і	вологостійкість.
•Легке	чищення	(в	т.ч.	апаратами	ВТ)
•Стійкість	до	розриву	в	місцях	з’єднання	 

 панелей (замок поліпшеної конфігурації).
•Простий	і	швидкий	монтаж/демонтаж.
•Тривалий	термін	експлуатації

Система	утримання	тварин
ТВАРИННИЦТВО



Також пропонуємо варіант виконання самонесучої щілинної підлоги з просічно-витяжної сітки, яка 
відрізняється такими перевагами:

•	підвищений	термін	експлуатації;
•	складається	з	однієї	монолітної	плити;
•	підвищена	міцність;
•	виробляється	на	замовлення	клієнта	та	адаптується	 

 до будь-якого проекту;
•	більш	гігієнічна	та	легка	в	митті;
•	швидкий	монтаж	без	опорних	ригелів;
•	більш	комфортна	для	поросят;
•	має	прямий	або	діагональний	отвір	під	свиноматку	з	регульованим	кутом.

ЩіЛИННі ПідЛОГИ

Нагадаємо, що щілинна підлога – обов’язковий атрибут промислового свинарства. Вона сприяє 
належній гігієні, зниженню трудовитрат, поліпшенню здоров’я тварин. Без застосування щільових підлог 
неможливе функціонування сучасних систем свинокомплексу: гноєвидалення, вентиляції та інших.

Сьогодні	на	абсолютній	більшості	фірм	утримання	свиней	на	щілинних	підлогах	в	значній	мірі	служить	
дотриманню в свинарниках гігієнічних норм. Щілинні підлоги сприяють зниженню захворюваності тварин, 
скороченню трудових і енерговитрат. Використовуються пластикові, чавунні та бетонні щілинні підлоги, 
які монтуються над гноєнакопичувальними ваннами.

По області застосування щілинні підлоги для свинокомплексів можна розділити на:
•	підлоги	для	відділень	опоросу	(молочного	вигодовування);
•	підлоги	для	відділень	дорощування	поросят;
•	підлоги	для	відділень	відгодівлі	та	секцій	з	дорослими	тваринами.

Система	утримання
ТВАРИННИЦТВО

Підлога «CHESS»
Для поросят від 6 до 30 кг.

Розміри мм: 800×100, 800×600

Підлога «RUBIN»
Для поросят від 6 до 30 кг

Розміри, мм: 600×600, 500×600
400×600, 300×600
300×300, 600×800

Підлога «SWING»
Для свиноматок 350 кг.

Розміри, мм: 300×100, 300×600
400×100, 400×600
600×100, 600×800
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РАМКА дЛЯ дЕЗИНФЕКЦіЇ

БІО	безпека
ФЕРМА

Великим тваринницьким господарствам слід обов’язково подбати про санітарну безпеку. Завезення 
бактерій та вірусів на колесах та елементах вантажних машин за декілька днів може знищити роботу 
багатьох	років.	Монтаж	рамки	для	дезінфекції	транспорту	займає	один-два	дні.

 
Технічні характеристики:

•Габаритні	розміри,	мм	(ВхШ):	5200х4400.
•Кількість	форсунок:	до16	шт	(в	залежності	 

 від комплектації)
•Підключення	ел.енергії:	380В
•Потужність:	3	кВт.
•Тиск:	150	Бар.
•Витрати	дезрозчину	до	21	л/хв.
•Система	попередньої	очистки	води.
•Фотоелемент	(датчик	руху)	для		 	 	

 автоматичного включення и виключення 
 установки, як додаткова опція.

Ми	пропонуємо	систему,	що	може	працювати	як	в	повністю	автоматичному	(обладнана	фотоелементами)	
так і ручному режимі.

Процес дезінфекції передбачає нанесення розчину на всю площу транспорту (шасі автотранспорту, 
бокові частини, верхню частину), що забезпечує максимальний захист.

Насосний модуль продуктивністю 21л/хв та дозатор 
для дезинфектанту забезпечують мінімальні витрати 

розчину при максимальній площі нанесення.

Варіанти комплектації
Комплект 
MAXI

Комплект 
MEDIUM

Комплект 
MINI

Кількість форсунок 16 11 6

Насосний модуль (21л/хв, 100 бар)   

Фотоелементи для автоматичної роботи   

Бак для дезрозчину   

Дезинфекція дна транспорту, знизу   

Комплект для мийки автотранспорту   

Пінна насадка мийки автотранспорту   



ТЕХНіКА дЛЯ ПРИБИРАННЯ

БІО	безпека
ФЕРМА

Пропонуємо професійні апарати для прибирання та мийки високого тиску виробництва Німеччини, які 
розроблені для роботи в тваринництві.

Економія до 50% робочого часу на прибирання, в порівнянні зі звичайними миючими 
апаратами. швидке прибирання сухих забруднень на підлозі за рахунок великого 
потоку води 25 -30 л/ хв.

Тривалий термін експлуатації в важких умовах ферм України забезпечують конструктивні елементи з 
нержавіючої сталі та оригінальні елементи виробництва Німеччини. Гарантія на апарати ВТ «штадіко» – 2 
роки.

Великим тваринницьким комплексам для прибирання приміщень  ми пропонуємо поставку  стаціонарних 
миючих систем високого тиску.  Кожна система проектується згідно Ваших потреб для одного або 
декількох постів мийки одночасно.

Ми	 пропонуємо	 монтаж	 системи	 на	 місці,	 введення	 її	 в	 експлуатацію	 та	 навчання	 персоналу.	
Забезпечуємо гарантійне та сервісне обслуговування.

		Технічні	характеристики	миючих	апаратів	Stadiko

  Тип HDVAR 5,5/25-130 5,5/30-110 7,5/25-150 7,5/30-130 8,5/25-180 8,5/30-150 8,5/30-120

  Продуктивність (л/год) 1500 1800 1500 1800 1500 1800 2100

  Робочий тиск (Атм.) 130 110 150 130 180 150 120

  Потужність (кВт) 5,5 5,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5

  Технічні характеристики миючих апаратів IDROBASE

Модель
Робочий 

тиск,
Бар

Пропускна 
спроможність,  

л/хв

Потужність, 
кВт

Вага,
кг

150/11 150 11 3 73

150/21 150 21 5,5 87

200/15 200 15 5,5 87

Як більш економний варіант миючих апаратів, ми пропонуємо лінійку надійних професійних миючих 
апаратів	виробництва	Італії.	В	асортименті	більше	10	типів	апаратів	з	підігрівом	та	без	підігріву	води.	Ми	
забезпечимо сервісне та гарантійне обслуговування обладнання.
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Мішалки	(міксери)	для	біогазвої	установки

Спільно	 з	 групою	 німецьких	 компаній,	 фірма	 «ВКФ Агротех Консалт» пропонує українському 
споживачеві ефективну утилізацію органічних відходів, рідкого та густого гною за допомогою біогазової 
установки (БГУ).

Пропонуємо: консультації при проектуванні, поставки обладнання та спорудження біогазової установки. 
Забезпечуємо ефективну експлуатацію та підтримку процессів.

Основним попитом користуються сьогодні невеликі БГУ потужністю 75-300 кВт/год.  Для функціонування 
сучасної БГУ використовується рідкий гній, отриманий при безпідстилковому утриманні на сучасному 
свинокомплексі або молочнотоварній фермі. Найбільше біогазу може дати свіжий курячий послід. 
Найменше – рідкий свинячий гній, тому додавання в біосубстрат кукурудзяного силосу або інших рослинних 
компонентів буде неминучим.

для підготовки біосубстрату для біогазових установок ми пропонуємо наступне обладнання:
•	Роторні	насоси,	в	якості	основних	насосних	модулів	для	закачування	та	відкачування	відпрацьованого		

 біосубстрату з/та в реактор.
•	Проточні	подрібнювачі	для	подрібнення	і	підготовки	біосубстрату	або	його	компонентів.
•	Модуль	 для	 подрібнення	 твердих	 компонентів,	 змішування	 з	 гноєм	 та	 подачі	 біосубстрату	 

 в реактор.
•	Модуль	для	швидкого	змішування	сухих	і	вологих	компонентів	біосубстрату	та	подачі	в	реактор.
•	Модуль	для	електромагнітного	впливу	на	молекулярні	оболонки	частинок	біосубстрату
•	Мішалки	(міксери).

Модуль	подрібнення	та	подачі	біосубстрату



БіОГАЗ

Сучасні	 біогазові	 установки	 (БГУ)	 все	 більше	 проектуються	 з	 кількома	 цілями,	 одна	 з	 основних	 –	
утилізація побутових органічних відходів, тому склад біосубстратах для БГУ підбирають індивідуально, 
кожному клієнту.

Процес виділення біогазу відбувається всередині спеціальних метан-танків, на поверхні біосубстрату, 
закачаного в ферментер біогазової установки. Безпосередньо процес утворення бульбашок і виділення 
біогазу можна спостерігати зовні, через невелике віконце в ферментері БГУ.

Маленькі	пухирці,	що	утворюються	на	поверхні	біосубстрату,	це	і	є	біогаз.
Біогаз збирається під герметичним куполом ферментера і регулярно викачується звідти повітряними 

насосами.

Наші біогазові установки – це Ваше власне незалежне джерело відновлюваної енергії і ефективний 
метод вирішення екологічних проблем утилізації рідкого гною промислового тваринництва. БГУ реально 
приносять прибуток з відходів, можно сказати: «гроші з гною».

Ви отримаєте електроенергію, велику кількість теплової енергії для обігріву приміщень, без перебоїв, 
365 днів на рік. Відпрацьований біосубстрат після БГУ – це підготовлені органічні добрива отримані з 
гною для підвищення врожайності Ваших полів.

для довідки: біогаз на 2/3 складається з метану – 
горючого газу, що становить основу природного газу, 
його енергетична цінність (питома теплота згоряння) 
становить 60-70% енергетичної цінності природного 
газу, або близько 7000 ккал на м3. Еквівалентом для  
1 м3 біогазу може бути 700 грам мазуту або  
1,7 кілограм дров.

•	Одна	голова	ВРХ	дає	на	рік	300	-	500	м3  
 біогазу на рік

•	Один	гектар	лугової	трави	–	6.000	-	8.000	м3  
 біогазу на рік

•	Один	гектар	кормових	буряків	–	8.000	-	12.000	м3 
 біогазу на рік

Технології
ТВАРИННИЦТВО
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НАшА КОМПАНіЯ:

СПЕКТР НАшИХ ПРОПОЗИЦіЙ:

Інновації	та	прогрес,	завдяки	яким	більш	ніж	за	10	років	діяльності	ми	перетворилися	на	фірму,	
що надає широкий спектр послуг та постачає обладнання для тваринництва, що відповідає 
викликам сучасного життя.

Разом з нашими зарубіжними партнерами ми пропонуємо найкраший досвід та технології, які 
приносять прибуток нашим клієнтам.

Забезпечуємо поставки обладнання та його сервісне обслуговування.

 Ми пропонуємо рішення в наступних областях:
	 	 •	промислове	тваринництво	та	птахівництво;
	 	 •	утилізація	рідкіх	відходів;
	 	 •	біогаз;
	 	 •	очистка	стічних	вод;
	 	 •	харчова	промисловість.

 З широкою лінійкою обладнання для:
	 	 •	утримання	тварин;
	 	 •	годування	тварин;
	 	 •	роботи	з	рідким	гноєм	тварин;
	 	 •	забезпечення	мікроклімату;
	 	 •	комплексних	рішеннь.

 ТОВ «ВКФ АГРОТЕХ КОНСАЛТ»
 04655, м. Київ 

вул. Богатирська, буд. 3E оф. 204

+ 38 (044) 384 1060
+ 38 (067) 246 1020
+ 38 (095) 866 5077

 www.agrotex.com.ua
e-mail: info@agrotex.com.ua

 



