Ammattilaisen laitteet kannattavaan eläintenhoitoon

Svea Agri
Svea Agri valmistaa kustannustehokkaita, kestäviä ja laadukkaita laiteratkaisuja eri toimialoille. Tavoitteemme on tuottaa
asiakkaillemme lisäarvoa ja helpottaa päivittäisiä työskentelyja eläintenhoitorutiineja.
1911 valmistimme ensimmäisen Svea -myllyn. Tuon
tapahtuman jälkeen olemme toimittaneet maatalouksille
laatutuotteitamme ympäri maailmaa. Oman kehitysosastomme kautta työskentelemme jatkuvasti parantaaksemme
tuotteitamme ja lisätäksemme asiakkaidemme tuottavuutta
eri ratkaisuilla. Tietotaitomme asiakasprojektien hoidosta ja
asiakaskohtaisista tuoteratkaisuista tuottaa asiakkaillemme
turvallisuutta investointeja tehdessä.
Svea Agrin taustalla on traditio ammattilaitteiden kehittämisestä, suunnittelusta, valmistuksesta, myynnistä, asennuksesta
ja huollosta maatiloille.
Tuotteitamme käytetään myös teollisuudessa. Kuljetin- ja
ruuvituotteemme ovat kysyttyjä elintarviketeollisuudessa.
Valmistamme tuotteitamme myös puutarha- ja maatalouskonevalmistajille.
Toiminta-ajatuksemme on olla asiakkaamme yhteistyökumppani ja auttaa häntä kehittämään kannattavasti omaa
toimintaansa.

Tervetuloa tutustumaan valmistukseemme ja näyttelyhalliimme Katrineholmissa!

Rehuvarastointi ja käsittely

Lannanpoistolaitteet

Tilalla tapahtuva rehunkäsittely ja valmistus
alentaa kustannuksia ja vähentää ilmastoa
rasittavia liikennepäästöjä. Ratkaisumme
on suunniteltu ammattimaiseen maatalouteen.

Laitteemme on suunniteltu lannan
käsittelyyn kaiken tyyppisissä eläinsuojissa
riippumatta lannan laadusta. Lantaraappamme ovat vahvoja ja eläinystävällisiä.
Niitä käytetään joko hydraulisesti, köysi-,
vaijeri- tai ketjuvetoisesti.

Myymme siiloja sisä- ja ulkokäyttöön sekä
erilaisia kuljettimia ja myllyjä.

Järjestelmämme ovat helppokäyttöisiä,
varmoja sekä eläin- ja käyttäjäturvallisia.
Puhdas eläinsuoja luo edellytykset
kannattavaan tuotantoon.

Ilmastointijärjestelmät

Ruuvikuljettimet

Laitteet lehmille, sioille ja hevosille
tarkoitettuihin rakennuksiin. Mekaaninen
puhallin- ja luonnollinen ilmanvaihto.

Kuljettimemme sopivat esimerkiksi
siilojen täytöstä ruokintalaitteiden kautta
tapahtuvaan tyhjennykseen. Ruuvimme ja
erilaiset kuljettimemme siirtävät tehokkaasti, varmasti ja samalla hellävaraisesti
viljaa ja täysrehua riippumatta rehun
rakeisuudesta.

Omaa tuotekehitystä olevat puhaltimet,
sisääntuloluukut, harjailmanvaihto- ja
seinäilmanvaihtolaitteet, paneelit ja
ohjauskeskukset takaavat oikein suunniteltuna hyvän ilman karjasuojaan.

Toimitamme kuljettimet sekä maatalouteen
että teollisuuteen asiakkaan tarpeen
mukaan.

Lietepumput

Sisustuslaitteet

Traktori- ja sähkökäyttöiset pumppumme
ovat helposti käsiteltäviä ja hallittavia sekä
erittäin kestäviksi todettuja. Pumppumme
leikkaavat ja sekoittavat lannan tasaiseksi
lietteeksi jota on helppo käsitellä lietealtaasta pellolle.

Yrityksellämme on yli sadan vuoden
kokemus omasta sisustuslaitevalikoimasta.
Suomessa emme markkinoi omaa Svea
Agri sisustuslaitevalikoimaa. Sikaloiden ja
navetoiden sisustuksen osalta toimimme
yhteistyössä kotimaisten yhteistyökumppanien kanssa.

Suoravetoiset sähköpumppumme käyvät
tasaisesti ja hiljaisesti. Pumput sopivat
erinomaisesti maajohtojärjestelmään.

