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Úvodní slovo - Co nás čeká v příštím roce?
Bioplyn je stále v kurzu
Připravte se na další příjem žádostí
Katalog výrobků pro živočišnou výrobu  



chtěl bych vás co nejsrdečněji pozdravit před koncem roku a poděkovat vám 
za spolupráci v roce 2014. Co nás čeká v příštím roce? Od 1. 1. 2015 začne fungovat 

nové nastavení Společné zemědělské politiky, které podle mého názoru skončilo dobrým 
kompromisem.  Dojde ke zlepšení situace v dotacích u citlivých komodit a u živočišné výroby. 
Hned ve druhé polovině měsíce ledna nás čeká mimořádné kolo na investice pro zemědělce z 

�nančních prostředků, které nebyly vyčerpány ze starého programovacího období. 

Vážení čtenáři,

Bude rozděleno minimálně 700 mil. Kč. 
Protože bude povinnost investici ukončit a 
podat žádost o proplacení nejpozději do  
30. 6. 2015, nebudou z časových důvodů  
uznatelné náklady na stavební práce. Bude 
možné žádat dotace na nákup technologie 
pro skot, dojení, pro prasata a drůbež. Dále 
pro bodově zvýhodněné stroje do živočišné 
výroby a na pěstování citlivých komodit.  
Možné jsou i žádosti na ostatní stroje kromě 
traktorů, které již ale bodově zvýhodněné 
nebudou a tudíž je šance na získání dotace 
výrazně menší. 

Jsme připraveni vám nabídnout naše 
kvalitní technologie, které můžete v rámci 
tohoto  lednového  kola  nakoupit . 
Nejprodávanější  výrobky si  můžete 
prohlédnout v katalogu, který je součástí 
tohoto časopisu. Podrobnější informace 
vám poskytnou kolegové na jednotlivých 
oblastních ředitelstvích, případně u 
jednotlivých produktů. 

Vedle mimořádného lednového kola 

proběhne i první kolo nového období na 
i n v e s t i c e ,  k d e  b u d o u  r o z d ě l e n é 
minimálně dvě roční alokace �nančních 
prostředků. V tomto kole bude možné 
ž á d a t  n a  v š e c h n y  d r u h y  i n v e s t i c                   
v živočišné výrobě a doba realizace bude 
cca do konce roku 2017. Přesný termín 
podávání žádostí ještě není známý, 
odhaduji ale, že to bude červen 2015. V tu 
dobu je třeba mít již pravomocné stavební 
povolení na danou investici. 

Vláda schválila 20. 10. 2014 novelu zákona 
o podporovaných zdrojích energie. Kromě 
d ů l e ž i t é h o  o d m í t n u t í  o m e z e n í 
dotovaného výkonu u bioplynových 
stanic, které jsou již v provozu, bylo 
schváleno i znovuzavedení podpory u 
bioplynových stanic. Nově by měly být 
provozně podporované (s 20 letou garancí 
ceny) bioplynové stanice o výkonu do    
550 kW a s minimálním podílem substrátů 
70 % z živočišné výroby (kejda, hnůj), nebo 
z biologicky rozložitelného odpadu (BRO, 
BRKO). Podpora bude vztažená na využité 
teplo. Tuto novelu musí ještě schválit 
poslanecká sněmovna a senát. De�nitivní 
schválení by mělo proběhnout nejpozději 
do konce ledna 2015 s tím, že účinnost 
novely bude pravděpodobně od 1.7. 2015. 
Pr o j e k t a n t i  n a  n a š i c h  o b l a s t n í c h 
ředitelstvích jsou připraveni zpracovat 
vám projektovou dokumentaci pro získání 
stavebního povolení, jak na investice, 
které budete chtít podat v červnu na 
dotace, tak na případnou výstavbu 
bioplynové stanice.

Na závěr bych vám chtěl popřát příjemné 
prožití Vánočních svátků a šťastný a 
úspěšný nový rok 2015.

Na další spolupráci se těší

Bohumil Belada

generální ředitel a předseda 
představenstva

FARMTEC a.s.



S podporou, jakou jsme znali dříve, již 
nemůžeme bohužel počítat. Novela 
zavádí nové podmínky při přiznání 
provozní podpory. BPS musí splňovat 
v ysokou úč innost  v yuž i t í  energie 
vytvořeného bioplynu. Velký důraz je 
kladen na maximální a smysluplné využití 
tepla. Navíc na podporu bude mít nárok 
jen ten, kdo bude vyrábět bioplyn z více 
jak 70 % ze statkových hnojiv nebo z 
biologicky rozložitelných odpadů. Zákon 
omezuje i maximální elektrický výkon 
nových BPS a to na 550 kW. Podpora BPS 
bude garantována po celou dobu 
životnosti výrobny (20 let) a výše podpory 
b u d e  s t a n o v e n a  t a k ,  a b y  p r o s t á 
návratnost byla 15 let. Stejným způsobem 
byla podpora stanovována i dříve. Zásadní 
změnou je však princip podpory. Doposud 
byla podpora vztažena k vyrobené 
elektrické energii, nyní bude podpora 
vyplácena za využité teplo. 

Nové podmínky přináší zcela odlišný 
p o h l e d  n a  v ý s t av b u  n ov ýc h  B P S . 
Plánované projekty musí být navrženy s 
daleko větším důrazem na využit í 
vedlejších produktů či odpadů a také na co 
nejvyšší využití produkovaných energií v 
místě výroby. Významnou roli budou hrát 
investiční a provozní náklady. Technologie 
nových BPS budou striktně zaměřeny na 
využití méně ušlechtilých substrátů, nebo 
odpadů. Doposud běžně používané 
vstupní substráty budou pro výrobu 
b i o p l y n u  v  r á m c i  n o v é  p o d p o r y 
neekonomické. 

Některé instalace BPS postavené v roce 
2013 společností FARMTEC a.s., již nově 
zaváděné podmínky splňují. Tyto provozy 
se ukázaly jako zcela funkční a vzhledem   

Podpora bioplynových stanic (BPS) byla novelou zákona o podporovaných a 
obnovitelných zdrojích energie (POZE) v roce 2013 zastavena. Tímto zásahem došlo        

k ukončení výstavby nových výroben. V současné době probíhá schvalování nové 
legislativy týkající se POZE s tím, že návrh nového zákona řeší znovuzavedení provozní 

podpory pro BPS. Novela by měla být projednána do konce roku 2014 s možností 
čerpat navrženou podporu zřejmě od roku 2016. 

Bioplyn je stále v kurzu

k využití méně ušlechtilých substrátů i 
ekonomicky zajímavé. S využitím těchto 
zkušeností pracujeme na optimalizaci 
technického řešení, které bude splňovat 
veškeré nároky nové legislativy včetně 
ekonomické stránky projektu. 

Víme, že i přes zásadní změnu podmínek 
provozní podpory, je možné připravit a 
zrealizovat úspěšné projekty. Nové BPS 
zaj ist í  energet ickou soběstačnost 
některým z vás a také vám mohou pomoci 
vyřešit otázku odpadového hospodářství. 
Díky znalosti legislativy a zkušenosti s 
výstavbou BPS můžeme najít efektivní 
řešení právě pro Vás. 

Gabriela Smetanová

obch. manažer - servis OZE, energetik 
FARMTEC a.s.

(gsmetanova@farmtec.cz; 721 248 241)



Oddělení �nancování společnosti FARMTEC a.s., informuje zemědělské 
podniky, že v lednu 2015 proběhne mimořádné kolo příjmu žádostí o dotaci       

v rámci PRV. Toto kolo se týká jednak investic na  technologie v rámci živočišné 
výroby a také do zemědělských strojů (kromě traktorů jde o většinu 

zemědělských strojů). Konkrétní seznam technologií pro ŽV a strojů, na které je 
možno podat žádost o dotaci uvádím níže:

Připravte se na další příjem žádostí

Technologie pro prasata 
(jsou bodově zvýhodněné):
ź Technologie krmení
ź Technologie napájení
ź Porodní kotce
ź Hrazení
ź Individuální kotce
ź Doupata pro selata
ź Rošty
ź Výhřevné desky
ź Systém ventilace
ź Váhy 

Technologie pro drůbež 
(jsou bodově zvýhodněné):
ź Technologie ventilace a chlazení
ź Technologie krmení a napájení
ź Technologie desinfekce
ź Technologie topení
ź Osvětlení
ź Automatický chytač drůbeže

Zemědělské stroje, které jsou bodově 
zvýhodněné: 
ź Stroje pro pěstování brambor
ź Stroje pro pěstování zeleniny (kromě 

brambor)
ź Stroje pro pěstování chmele
ź Stroje pro pěstování ovoce
ź Stroje pro školkařskou výrobu
ź Stroje pro pěstování révy vinné
ź Stroje pro pěstování okrasných rostlin
ź Stroje pro pěstování LAKR (léčivé, 

aromatické a kořeninové rostliny)
ź Stroje pro živočišnou výrobu
ź Protikroupové systémy

Zemědělské stroje, které nejsou 
bodově zvýhodněné: 
ź Stroje pro zpracování půdy
ź Stroje pro založení a ošetřování 

porostu
ź Stroje pro sklizeň
ź Traktorové přívěsy, návěsy, kontejnery, 

nakladače, manipulátory apod.

Žadatelé budou muset tyto investice 
zrealizovat do konce června 2015. Alokace 
na toto kolo je ve výši 700 mil. Kč. Z toho 
vyplývá, že se bude jednat o velkou 
příležitost, jak získat dotační prostředky na 
vaše plánované investice z tohoto 
mimořádného kola příjmu žádostí. 

Máte-li o zmíněnou dotaci zájem, je 
potřeba na tom začít pracovat. Oddělení 
�nancování společnosti FARMTEC a.s., je 
př ipraveno využít  svých bohatých 
zkušeností a žádost vám připravit. 

V případě vašeho zájmu nás co nejdříve 
kontaktujte. Stejně tak i  v případě 
nejasností či  dalších dotazů (např. 
posouzení zdali na vámi zamýšlenou 
investici půjde podat žádost o dotaci v 
lednu 2015). 

Technologie pro skot, ovce, kozy 
(jsou bodově zvýhodněné):
ź Dojení
ź Dojící robot
ź Chlazení mléka
ź Přiháněč v čekárně
ź Selekce zvířat + �xační klece
ź Mobilní hrazení pro masný skot
ź Váhy
ź Boxové zábrany
ź Napáječky
ź Matrace v boxu, na roštech a chodbách
ź Systém ventilace
ź Svinovací plachty
ź Svinovací vrata
ź Drbadla
ź Samopoutací zábrany
ź Přihrnovač krmení
ź Boudy pro telata
ź Vozík na mléko                                            

+ krmný automat                                    
na telata

Marek Krejča (mkrejca@farmtec.cz; 724 052 314) 
Martin Doucha (mdoucha@farmtec.cz; 724 237 722)

Jan Čihák (jcihak@farmtec.cz; 724 102 690)
Kateřina Lachoutová 

(klachoutova@farmtec.cz; 725 944 858)
oddělení �nancování FARMTEC a.s.
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FARMTEC a.s., si vyhrazuje právo na tiskové chyby a na rozdíly ve vyobrazeních a popisech.
Aktuální ceny naleznete na shop.farmtec.cz nebo nás kontaktujte viz zadní strana. Vypracujeme vám cenovou nabídku. 

KATALOG VÝROBKŮ 
PRO ŽIVOČIŠNOU 
VÝROBU



DOJÍRNY ZNAČKY FARMTEC

DOJÍRNY A VYBAVENÍ DOJÍREN 

výbava dojicího stání 
- ilustrační foto
(navíc s měřičem nádoje 
a klávesnicí)

pulzátor

sběrná nádoba

mycí a dezinfekční automat

čerpadlo mléka

RYBINOVÉ

TANDEMOVÉ

PARALELNÍ

KRUHOVÉ

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na kompletní dodávky tandemových, rybinových, paralelních a 

kruhových dojíren pro skot a také kompletní dodávky mobilních i stacionárních dojíren pro ovce a kozy. 

Zpracujeme vám také nabídky na dodávky a instalace zootechnického programu FARMSOFT management pro 

vaše farmy.

kód popis

soubor kódů

Výbava dojicího stání s polohovatelným ramenem (rameno, dojicí 

přístroj, dezinfekční rozvodka)

soubor kódů Asynchronní pulzátor

soubor kódů Soustrojí vývěvy (2200 l/min) s výfukem a držákem

soubor kódů

Horizontální sběrná nádoba 80 l ( SN,víka,odlučovač,spínač a ovladač 

čerpadla)

soubor kódů

Měřič nádoje Unipuls ( nádoba s krytem a držákem,zdroj,řídící 

jednotka,čidlo,kabely, uchycení)

soubor kódů

Sledování pohybové aktivity pro 100 dojnic (2 antény, PC, FARMSOFT, 

100 ks vitalimetrů)

soubor kódů

Mycí a dezinfekční automat ADD5 ( automat s programátorem a 

cenrálním napaječem)

F243203000350 Guma struková FA 1 Farmtec

F243203000450 Guma struková FA 2 Farmtec

F2412131527150 Hadice mléčná pryžová 15/27 SPA

F2412131625315 Hadice plastová 16/25.5 Terraflex

F2412131628150 Hadice mléčná pryžová 16/28 SPA

F2342115003 Hadice pryžová podtlaková 8/16 SPA

F2342115008 Hadice pryžová podtlaková 2x 7/14 SPA

F24220501 Čerpadlo mléka PACKO komplet



CHLADICÍ TANKY NA MLÉKO 

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na kompletní dodávku chlazení mléka včetně rekuperace a 

předchladičů. Cena se určuje v závislosti na době jednoho dojení a počtu dojení za den. V nabídce máme 

různé kapacity od 2 500 l do 15 000 l (horizontální) a různé stupně výbavy.

kód popis

Selekční branka komplet (jen pro dojírny s identifikací FARMTEC)

SYSTÉMY SELEKCE ZVÍŘAT

PŘIHANĚČE KRAV NA DOJÍRNU 

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na kompletní dodávku přihanče do čekárny dojnic. Cena se určuje     

dle šířky čekárny a typu přihaněče.

popis

FIRST 5200.SE GS + chladicí jednotka 2xMLZ 048 (2x7 hp)

FIRST 8000.SE GS + chladicí jednotka 2xSZ 148 (2x12,3 hp)

FIRST 10 400.SE GS + chladicí jednotka 4xMLZ 048 (4x7 hp)

FIRST 15 000.SE GS + chladicí jednotka 4xMLZ 076 (4x10 hp)

Uvedené typy:
horizontální tanky na mléko FIRST.SE - 2-3 dojení/denní svoz 
- bez předchladiče (35°C do 4°C), 
ceny jsou bez dopravy a montáže.



FIXACE SKOTU 

MOBILNÍ HRAZENÍ PRO 
MASNÝ SKOT

fixační klec univerzální

fixační klec pro masná plemena

fixační klec univerzální

nosič fixačního čela + 
fixační čelo s košem

kód popis

F1732E124Z Fixační klec KF 98

F1732D110Z Nosič fixačního čela HGS

F1732D212Z Fixační čelo s košem CF98

F1621401Z Klec fixační univerzální M1 (včetně koše) zinkovaná

F1621404Z Klec fixační 3 v 1

F1621403Z Klec fixační pro masná plemena M3 (včetně koše), zinkovaná

kód popis

F1732A124Z Ohradník OHR24 2400 mm

F1732A130Z Ohradník OHR30 3000 mm

F1732A136Z Ohradník OHR36 3600 mm

F1732A142Z Ohradník OHR42 4200 mm

F1732A324Z Ohradník s dveřmi OSD24 2400 mm

F1732A330Z Ohradník s dveřmi OSD30 3000 mm

F1732A336Z Ohradník s dveřmi OSD36 3600 mm

F1732A225Z Obloukový díl OBL 2500 mm

F1732A430Z Vstup do uličky VDU30 3080 mm

F1732A532Z Naháněcí vrata NV32 3190 mm

F1732A630Z Panel s průchodem pro tele PPT30

F1732C109Z Opěrná branka OP

F1732C110Z Opěrná branka AFT se závěsy

F1732C304Z Spojovací tyč ST

F1733C309Z Dělící dveře DD

F1732C409Z Zpětná brzda ZB

F1732C410Z Třídící box BT97

F1732C524Z Pastevní vrata PG08 2400mm



VANY NA KOUPELE PAZNEHTŮ 
kód popis

Z7HC650305201 Lavážní vana HD-PE - 201 x 80 x 22 cm - pro skot

Z7HC650305154 Lavážní vana HD-PE - 1541 x 57 x 14 cm - pro ovce
lavážní vana pro skot

VÁHY PRO SKOT 

Zobraz. jednotka 
+ ližiny (100 cm) 
+ ocelová deska 
+ stojánekZobraz. jednotka 

+ ližiny (100 cm) 
+ stojánek

Váha mobilní/stacionární 
FARMTEC - Form 1 

BOXOVÉ ZÁBRANY DO LEHACÍCH BOXŮ 

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na dané typy bočních zábran podle kategorie skotu a způsobu      

jejich uchycení (kotvení).

DRBADLA PRO SKOT
kód popis

F1611101Z Drbadlo kovové DK1 Z

F16105Z Drbadlo kartáčové DR 3 Z komplet

F161120Z Drbadlo rotační REBEL

      kartáčové
               rotační 
                  drbadlo 
                        REBEL

drbadlo 
kovové

kód popis

F29203F1A Zobraz. jednotka + ližiny (100 cm) +stojánek

F29203F1B1 Zobraz. jednotka + ližiny (100 cm) + ocelová deska + stojánek

soubor kódů Váha mobilní FARMTEC - Form 1

29113DF1Z Váha stacionární FARMTEC - Form 1 



NAPÁJENÍ 

NEPTUN POLO II

objem 52 l

TRITON POLO II 

objem 25 l

NEPTUN II

objem 80 l

TRITON II

objem 38 l

JUPITER II

objem 130 l

MERKUR II

objem 13 l

NEPTUN S

objem 80 l

CALLISTO

objem 130 l

MATRACE A GUMY DO POHYBOVÝCH 
CHODEB A NA ROŠTY
kód popis

F1651601 Matrace KURA S - na rošty

F1651621 Matrace KURA P - na chodby s lopatou

F1651641 Matrace KURA Form - podlahy do čekáren

F1651651 Matrace pediKURA Form - podlahy do čekáren

F166121420 Role pryž.KLV/SOT 14x2000

kód popis

F131J1N Žlab JUPITER II typ G1 - 600/2200 - nerezový, vyhřívaný

F131N1N Žlab NEPTUN II typ G1 - 600/1410 - nerezový, vyhřívaný

F131N2N Žlab NEPTUN POLO II typ G1-600/980 - nerezový, vyhřívaný

F131R1N Žlab MERKUR III typ G1 - 400/355 - nerezový, vyhřívaný

F131T1N Žlab TRITON II typ G1 - 380/1450 - nerezový, vyhřívaný

F131T2N Žlab TRITON POLO II typ G1-380/1020 - nerezový, vyhřívaný

F131N1S Žlab Neptun S na sklopku - nerezový, vyhřívaný

F131C1N Žlab Callisto 520/1955 - nerezový, nevyhřívaný

F1331104 Napáječka míčová 1 místo JFC, 25 litru

F1331105 Napáječka míčová 2 místa JFC, 80 litru

F1330103 Napáječka míčová FA 2 typ 2

F1331502 Napáječka pastev.(pumpa)+místo pro tele



MATRACE A PRYŽOVÉ ROLE 
DO LEHACÍCH BOXŮ

kód popis

F1650301 Matrace KEW plus s=1150, l=1830 komplet

F1650321 Matrace WINGFLEX s=1100, l=1830 komplet

F1651401 Matrace Calma 1150x1400, pro mladý skot

F1651502 Matrace Lenta 1000x1650, pro maldý skot

F166161511 Matrace zastýlací Griglio

F166152017 Role pryžová KOMFORT N20

F166153319 Role pryžová KOMFORT N33

VĚTRÁNÍ STÁJÍ
kód popis

F5103VR23B Řemenový ventilátor BKF 135 (3 fázový)

F5103VR23E Řemenový ventilátor EOR 135 3F 3 lopatky

F5103VR24EA Řemenový ventilátor EOR 135 3F 6 lopatek ALU

F5103VF80M Ventilátor ZC080-6DL, 3F, s mřížkou, 6 lopatek

F52301P3+F52302R Navíjecí příčka - průhledná plachta (otvor 3x3m) + ruční pohon(řetízek)

F52301P3+F52302E2 Navíjecí příčka - průhledná plachta (otvor 3x3m) + elektrický pohon

F5235V02 Ovládání dálkové 2K

F5235V04 Ovládání dálkové 4K

F52344 Stříška od 3001 do 4000 mm

F51411205 Síť protiprůvanová SCRIM 2,5m-oko 1,5 mm

soubor kodů Svinovací plachta 60x2,8 m, mech.ovládání, průhledná, větrná opora síť

soubor kodů Svinovací plachta MONO -  60x4 m , el.ovládání, průhledná, opora síť

soubor kodů Svinovací plachta DUO - 60x4m, el.ovládání, průhledná, opora síť

soubor kodů Svinovací plachta KOMFORT - 60x4m, el.ovládání, průhledná, opora síť

Na požádání vypracujeme cenovou 
nabídku na svinovací plachty a navíjecí 
příčky (vrata) dle vašich konkrétních 
požadavků.



OSVĚTLENÍ STÁJÍ

Lurecom SD
LED svítidlo 158 W
(>50 tis. h)

AgriLED RED - HPS - vysokotlaká 
       sodíková výbojka 250 W
             (18 - 20 tis. h)

AgriLED RED - HPS 
- vysokotlaká sodíková 
           výbojka 400 W
                     (18 - 20 tis. h)

SAMOPOUTACÍ ZÁBRANY
kód popis

F1241MB2000Z Zábrana žlabová fixační MB 2 Z (2 býci, max. délka 2000 mm)

F1241MT2850Z Zábrana žlabová fixační MT 7 Z (7 telat, max. délka  3100 mm)

F1241MM2900Z Zábrana žlabová fixační MM 5 Z (5 míst - ml. dobytek, max. 3025 mm)

F1241MD3450Z Zábrana žlabová fixační MD 4 Z (4 dojnice, max. délka 3450 mm)

zábrana žlabová fixační 
pro býky

zábrana žlabová fixační 
pro telata

zábrana žlabová fixační 
pro dojnice

zábrana žlabová fixační 
pro mladý dobytek

LED průmyslové svítidlo 
120/150 cm

kód popis

F1671A2511 Osvětlení 250W AgriLED RED žluté světlo

F1671A4011 Osvětlení 400W AgriLED RED žluté světlo

F1671AB02 Ovládací panel Agribox M

F1671E152 Osvětlení LED 150 W Lurecom SD

F1671E032 LED průmyslové svítidlo 120 cm, 36 W, 4200 l

F1671E042 LED průmyslové svítidlo 150 cm, 58 W, 5500 l

F1671E081 Osvětlení 80W (indukční svítidlo)

F1671E151 Osvětlení 150W (indukční svítidlo)

F1671E201 Osvětlení 200W (indukční svítidlo)

F1671E301 Osvětlení 300W (indukční svítidlo)



BOUDY PRO TELATA

bouda laminátová
se zdvihacím V hrazením
a kolečky

bouda skupinová pro
5 telat

bouda skupinová pro
8 telat

VOZÍKY NA OHŘEV, MÍCHÁNÍ A 
DOPRAVU MLÉKA PRO TELATA

mobilní vozík na mléčnou 
krmnou směs, objem 180 l, 
ohřev, dávkovací pistole

mobilní vozík na 
mléčnou krmnou 
směs s pojezdem,
objem 200 l, ohřev, 
dávkovací pistole, s 
možností nastavení 
dávky, LED světlo

kód popis

F1421MMC100 Vozík na mléko 100 l (ohřev, míchání, dávkovací pistole,víko)

F1421MMC180 Vozík na mléko 180 l (ohřev, míchání, dávkovací pistole,víko)

F1421MMK100 Vozík na mléko 100 l (ohřev, míchání, víko)

F1421MMK180 Vozík na mléko 180 l (ohřev, míchání, víko)

F1421MMH100 Vozík na mléko 100 l (míchání, víko)

F1421MMH180 Vozík na mléko 180 l (míchání, víko)

F1421MDK100 Vozík na mléko s pojezdem 120 l (ohřev, míchání, nastavení dávky)

F1421MDK200 Vozík na mléko s pojezdem 200 l (ohřev, míchání, nastavení dávky)

mobilní vozík na mléčnou 
krmnou směs, 
objem 100 l, 
ohřev, dávkovací 
pistole

KRMNÉ AUTOMATY PRO TELATA

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na daný typ krmného automatu podle počtu napájených telat a 

dispozice ustájení.

kód popis

F164041Z Bouda laminátová s hrazením a střechou

F164042 Bouda laminátová bez hrazení

F164030Z     Bouda laminátová se zdvihacím V hrazením

F1643A80 Bouda skupinová pro 5 telat - bez hrazení

F1643A50 Bouda skupinová pro  8 telat - bez hrazení

F1643A51 Bouda skupinová pro 5 telat - s hrazením

F1643A81 Bouda skupinová pro 8 telat - s hrazením



KRMENÍ A USTÁJENÍ PRASAT
kód popis

F3601171000605 Samokrmítko Maximat pro výkrm 

F3601171000655 Samokrmítko Maximat pro dochov

F33413826N Samokrmítko SPN 2x6 - předvýkrm prasat

F33411100 Miska pro krmení selat

F3481102L Deska výhřevná  TD 230 L 400x1000

F3481102R Deska výhřevná  TD 230 P 400x1000

F3311301 Napáječka misková S pro selata

F3311303 Napáječka misková P pro prasata

F3311412 Napáječka MINI misková DRIK-O-MAT

F3311413 Napáječka STANDARD misk. DRIK-O-MAT

F3311414 Napáječka MULTI misková DRIK-O-MAT

F33211T17N Nipl IT 3/8" N

F33211T21N Nipl IT 1/2" N

F33211T27N Nipl IT 3/4" N
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Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na danou dipozici a úroveň vybavení porodního kotce. 

PORODNÍ KOTCE

DOUPATA PRO DOCHOV SELAT
kód popis

F352166 Doupě pro dochov Flex Cover 110-230

F352164 Doupě pro dochov Flex Cover 110-180

niple

ROŠTY
rošt Ultraflex dochov 120x40

rošt Ultraflex pro prasnice 60x40

rošt Ultraflex litina 60x40 rošt pro výkrm beton

rošt pro prasnice beton

kód popis

F341500505020 Rošt Ultraflex pro dochov 60x40cm - plastový

F341500505040 Rošt Ultraflex pro dochov 120x40cm - plastový

F341500505120 Rošt Ultraflex, prasnice 60x40cm - plastový

F341500510030 Rošt Ultraflex, litina 60x40cm - plastový

F532122 Rošt - výkrm 910-2000 - betonový

F532123 Rošt - výkrm 2010-2700 - betonový

F532125 Rošt - prasnice 910-2000-2 - betonový

F532126 Rošt - prasnice 2010-2600-2 - betonový



USTÁJENÍ, VĚTRÁNÍ, TOPENÍ 
A KRMENÍ PRASAT

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na technologie ustájení, ventilace, topení a krmení všech           

kategorií prasat dle konkrétních požadavků.

VÝROBKY - CHOV DRŮBEŽE 

míchací ventilátor 
ACF 18, nerez

žárovka E27 
LED, XENA 
7 W, 
stmívatelná

topidlo 
Heoss 55

Štítový ventilátor 
EOS 135 

3F 6 lopatek
Medikátor 
Dosatron 
0,2-2% 

Medikátor Dosatron
membránový 1-4% 

LED svítidlo 1x45W, 
IP65, stmívatelné

zářivkové svítidlo
1x36 W

kód popis

F41110A1025 Regulátor tlaku Lubing s přísl.-středový

F41316SS125L Plynové topidlo Sol’Air 11600W, 1400mbar

F41316SS130L Plynové topidlo Sol’Air 6500W, 1400mbar

F41116C1915P Topidlo Klassic 55 kW, zem. plyn on/off

F41116C1916P Topidlo Klassic 90 kW, zem. plyn, on/off

F41116C1917P Topidlo Klassic 120kW, zem. plyn, on/off

F41116C1945P Topidlo Heoss 55 kW, zem. plyn, pl.říz.

F41116C1946P Topidlo Heoss 90 kW, zem. plyn, pl.říz.

F41116C1947P Topidlo Heoss 120 kW, zem. plyn, pl.říz.

F411130000002 Žárovka E27 LED, XENA 7 W, stmívatelná

F41113B102174 Zářivkové svítidlo 1x36W IP65,stmívatel.

F411130000001 LED svítidlo 1x45W, IP65,stmívatel.

F5103VZ47FN Míchací ventilátor ACF 18, nerez

F5103VR25FA Štítový ventilátor EOS 135 3F 6lopatek

F41131100 Medikátor 0,2-2%, syst. on/off, Dosatron

F41131101 Medikátor 1-5%, syst. on/off, Dosatron

F4113102 Medikátor membránový DIA 1-4%, Dosatron



UHER. HRADIŠTĚ
Na Splávku 1182
686 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 549 928
fax: 572 547 050
hradiste@farmtec.cz

kontakty:
Václav Hájek
mob.: 602 720 627
Petr Polášek
mob.: 602 271 034
Ivan Vetr
mob.: 602 503 154
Bc. Petr Jurásek
mob.: 725 013 330
Ing. Martin Vávra
mob.: 724 313 015

TÁBOR
Chýnovská 1098
390 02 Tábor
tel.: 381 210 354
fax: 381 491 112
tabor@farmtec.cz

kontakty:
Ing. Zdeněk Jurčík
mob.: 724 138 705
Bc. Martin Miškár
mob.: 602 271 381 

LITOMYŠL
Zámecká 218
570 01 Litomyšl
tel.: 381 491 311
fax: 381 491 312
litomysl@farmtec.cz

kontakty:
Ing. Josef Věneček
mob.: 602 525 108
Ing. Václav Bukač
mob.: 602 422 607

pracoviště
ROUDNICE N. L.
Kratochvílova 280
413 01 Roudnice n/L.
tel.: 381 491 572
fax: 381 491 112
roudnice@farmtec.cz

kontakty:
Ing. Dana Wetzsteinová
mob.: 602 383 596

STRAKONICE
Nebřehovická 522
386 01 Strakonice
tel.: 381 491 111
fax: 381 491 112
strakonice@farmtec.cz

kontakty:
Václav Soukup
mob.: 725 757 425
Jan Kopenec
mob.: 606 666 107 
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OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ

SÍDLO SPOLEČNOSTI

FARMTEC a.s.
Tisová 326, 391 33 Jistebnice
tel.: +420 381 491 111
fax: +420 381 491 112
e-mail: farmtec@farmtec.cz

chovatelské potřeby a pomůcky   spojovací materiál   el.ohradníky a jejich části   vybavení stájí

Produkty teplo, manipulace a skladování

Produkt chemie a energetika - Ing. Jiří Fiala, MSc 
tel.: 416 563 724, mobil: 725 797 721 , j�ala@farmtec.cz

 Ing. Roman Koutný, PhD.


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

