
Vågstation

Individuell anpassning

Vågstationerna anpassas till den typ av anlägg-

ning du har. Komplettering av befintlig behand- 

lingsbox och djurvåg görs enkelt med Hencols 

stalldatorsystem. Efter modifiering får du en 

komplett flyttbar vågstation. Helautomatisk 

sortering integrerad med webbtjänst för pro-

duktionsstöd och uppföljning.

Det är djuren som gör jobbet! I vår prisbelönta* 
obemannade precisionsvägning, Hencol OPV, 
registreras djuren löpande, utan stress, flera 
gånger per dygn i samband med sina dagliga 
rutiner. 

Under natten processas råvikterna med  
avancerad statistik och på morgonen kan du 
läsa av de värden du vill. Aktuell vikt, tillväxt- 
och slaktprognos, visa medianvärden gruppvis 
och individuellt för varje djur.

Hencol OPV fungerar lika bra för liggbås- och 
ströbäddstall som på bete med solcellsdrift. 

Vikterna sammanställs i exakta värden. Det in-
nebär att du endast behöver använda vågstatio-
nen för en och samma box i 3 till 4 dygn. Sedan 
kan du rotera samma vågstation för upp till 6 
boxar. Du har ändå full kontroll på de avlästa 
vikterna.

HENCOL OPV – 
OBEMANNAD PRECISIONSVÄGNING

Stationär vägning
För stationär vägning placeras en anpassad våg-
station framför en vattenkopp eller någon an-
nan ”morot” som exempelvis melass.

   Direkt till slakt – utan extra vägning

  Dagsaktuell och exakt informa- 
 tion gör att planeringen är 
 automatiserad. 

  Du behöver inte väga innan   
 djurtransporten ska komma. 

  Hencol OPV är en Obemannad  
 PrecisionsVägning. Med Hencol  

 OPV tillväxtprognos vet du vikten  
 månader innan och kan planera  
 därefter.

 Följ tillväxten löpande och   
 planera därefter för en optimal  
 köttproduktion.

Vi har vidareutvecklat vågburar att passa de olika vägningssätten. Samtliga 

vågburar utrustas med Hencol Stalldatorsystem för automatisk vägning.

– BASEN I HENCOL GÅRDSYSTEM



Promenadvägning
En vågstation för så kallad promenadvägning 
kan installeras i anslutning till liggbåsstall eller i 
anslutning till ingången till ströbädd. Komplet-
terad med envägsgrindar för styrd djurtrafik fån-
gar vi djurens vikt med konventionella djurvågar.

Drivningsvägning – helautomatisk

   En person väger automatiskt över 100  
 djur per timme.

   Med en rondell drivs djuren säkert mot  
 drivgången till vågen.

  Genom elektroniskt märkta djur sker in- 
 släpp automatiskt med rörelsedetektorer  
 och tryckluftstyrda grindar.

Resultatet beror på hur ofta du väger.
Vikterna visas som vid manuell vägning, 
med tillväxt mellan varje vägning. Efter 8-10 
manuella vikter för ett djur kan tillväxtkurvan 
beräknas, med Hencol OPV metoden. Indiv-
iduell anpassning för behandling, märkning, 
klövmärkning och vägning kan göras. Finns 
redan en behandlingsbox kan komplettering 
göras på befintlig box.

Sortering – helautomatisk
Befintlig vågbur kan kompletteras med autom-
atisk sortering. Sortering kan planeras veckor i 
förväg, enligt datoriserat urval.

* Prisad precisionsvägning
Obemannad och kontinuerlig precisionsvägnin-
gen av nötkreatur i deras naturliga miljö ökar 
möjligheten att göra korrekta prognoser för när 
djuren är slaktmogna. Daglig vägning gör det 
lättare att se om djuren följer uppsatta tillväxt-
mål eller om det utfodringen behöver justeras. 
Att slakta i rätt tid är avgörande för en ekono-
miskt och miljömässigt effektiv nötköttspro-

duktion. Att fortlöpande kontrollera djurens vikt 
och följa deras tillväxt gör det också möjligt att 
upptäcka avvikelser som kan tyda på sjukdom. 
Eftersom djurhantering är ett av köttproduktion-
ens farligaste arbetsmoment innebär det obe-
mannade systemet för vägning ett stort fram-
steg. Det hjälper till att både minimera risken för 
skador och stress hos djuren och att förbättra 
arbetssäkerheten för lantbrukaren. 
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