Inventar og fodringsanlæg

Vi kalder os
svineeksperter,
og det står vi ved

Navnet Vissing Agro er synonymt med staldinventar og fodringsanlæg
af højeste kvalitet til svineproducenter i hele verden. Vi er imod lappe
løsninger og sætter tværtimod en ære i at levere godt kram første
gang – kvalitetsinventar, der holder. Vi leverer løsninger til både danske
landmænd og nogle af verdens største svineproducenter.

Vi ser det som højeste prioritet i vores daglige udviklingsarbejde at følge med og være på
forkant med udviklingen. Heldigvis er tiden moden for, at dyrevelfærd er et væsentligt
parameter i stalde over hele verden. Velfærden har længe stået rigtig højt på vores dagsor
den, og derfor kan vi levere fremtidssikrede løsninger; gennemtestede anlæg, som på alle
måder lever op til fremtidens regler og krav til dyrevelfærd.

Teknikpakker
du kan regne med

Vores kunder skal kunne stole på, at deres branche altid vil være vores branche.
Vi tilstræber til stadighed at stille med det allerbedste hold; en gruppe af
eksperter med mange års erfaring og knowhow inden for landbrug og svinepro
duktion. Og vores mål er helt klart fortsat at være de bedste i verden til det, vi
gør. Det sikrer vi ved at bevare vores fokus på svineproduktion.
Vissing Agro er baseret på kvalitet. Ganske enkelt. Fundamentet for virksomhe
den og alt, hvad vi gør, er staldinventar af højeste kvalitet, der fuldt ud lever op
til alle moderne standarder. Vi producerer inventar, som de danske landmænd
kan regne med. Og det bliver vi ved med.
Vi sælger kun brugervenlige foderanlæg med fokus på funktionalitet og høj
kvalitet. Fra simple opfyldningsanlæg til avancerede fasefodringsløsninger i
forskellig dimensioner. Vores udvalg af egenudviklede produkter og løsninger
fra AZA betyder, at vi kan levere til alle behov uden nogensinde at gå på
kompromis med kvaliteten.

Sostalde
Løbestalde | Drægtighedsstalde |
Farestalde | Polte-/ornestalde
Kvaliteten er vigtig for velfærden
Vores staldinventar til søer bygger først og fremmest på kvalitet og funktionalitet.
So-inventar skal være stærkt – ikke mindst, når der er fokus på velfærd.
Fremtidens sostalde er til løsgående søer, og det betyder, at belastningen er
mange gange højere. Derfor er alle vores bokse lavet med ekstra godstykkelse
for at sikre en markant længere holdbarhed.

Fodringssystemet følger med
Naturligvis tilbyder vi samme fleksibilitet og kvalitet i vores løsninger til
fodring. Vi fører vores egne produkter samt kvalitetsløsninger fra AZA – blandt
andet den helt nyudviklede volumendoserer, der er slidstærk og lettilgængelig
og fungerer til alle typer foder. Og alle bevægelige dele er udført i rustfrit stål.

Gennemtestede løsninger
Selve designet af staldens indretning er også vigtigt for at opnå den bedst
mulige drift og funktionalitet. Vi har mange års erfaring med både udvikling,
design og indretning. Og vores specialister sidder inde med den nyeste viden på
området.
Vi er stolte af, at vores fangebokse til løbe- og drægtighedsstalde er testet
gennem mange års brug. Mere end 100000 stk. taler sit tydelige sprog.

Sikkerhed og gode forhold i farestalden
Farestalden kræver endnu mere omhyggelighed i design og test. Kvalitet er
naturligvis også vigtig her – det siger sig selv, men design og funktionalitet er
alfa og omega. Vi har stor fokus på at mindske dødeligheden af pattegrise og på
sikkerheden for personalet i stalden. Og så skal soen selvfølgelig altid føle sig
godt tilpas.
Vi har i mange år arbejdet på udvikling af den gode faresti til løsgående søer.
Og på vores lange udviklingsrejse har vi opbygget stor viden på området. Vi ved
med andre ord, hvorfor vi gør som vi gør.

Vækststalde
Slagtesvinstalde | Smågrisestalde
Vi tilbyder alle de vigtigste designvarianter af inventar til svinestalde. Og
som i alle andre forhold er vores hovedfokus kvalitet og hygiejne.

Kvalitet til alle forhold
Vi tilbyder inventarløsninger i 35 mm PVC, men hvis forholdende kræver
mere styrke har vi vores 50 mm panelløsninger. Desuden har vi udviklet
vores egen fiberplade-løsning i massive 10 mm. komposit-plader.

En bred vifte af foderanlæg
Foderanlægget er helt centralt – ikke mindst i vækststalden. Det skal være
let at betjene, holdbart og tilpasset det specifikke behov. Derfor leverer
vi anlæg med rørdimensioner på op til 60 mm, fra simple anlæg til mere
avancerede løsninger. Alle træk- og optagere er i rustfri stål, alu-hjørner
med lukkede kuglelejer. Kort sagt: kvalitet der virker.
Til tørfoder har vi udviklet vores egen foderautomat – VISSINGMAT 60
og 100 cm. Automaten er udviklet med henblik på hurtig indlæring, lavt
foderspild og plads til flere grise. Ved vådfodring tilbyder vi et integreret
fodernedløb for at opnå bedst mulig udfordring i krybben.

Bygget på kundens ønsker
Vi har udviklet vores indgangslåger og øvrigt inventar for at imødekomme
vores kunders ønske om nemmere indgangsforhold – med f.eks. selv-smækog hæve-sænke-funktion. Vi har ligeledes indgangslåger i fuld bredde, som
kan åbnes i begge sider og derved drive grise ind og ud i begge retninger.
Desuden kan vores kunder vælge mellem flere højdevarianter på inventaret,
som f.eks. giver bedre mulighed for at komme fra sti til sti for personalet og
forkorte vasketiden.
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