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· Fodring & Strø 
· Stalddesign
· Staldmekanik 
· Management 
· Totalløsninger

Intelligente stald løsninger
Optimér dit landbrug med BoPil

BoPil fakta & inspiration

MAMADOSBEFREESPOTSTRØSPOTMIX BABYDOS BIAS

DOSERING MØLLERI/RENSERINVENTARVÅDFODERSILO/VITAMINMOBIL VÆGTORNEVOGN

TRANSPONDER
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Intelligente staldløsninger fra BoPil

Design af din stald

Integreret It og software øger performance

Dokumenteret viden bag løsningerne

SpotMix - Foderfabrikation og distribution

SpotStrø - Strør rode- og beskæftigelsesmateriale

Kombin’er SpotMix og SpotStrø

ESF Transponder - En sikker fodringsmetode

BeFree - Faresti til løsgående søer

Babydos - Tidlig fodring af smågrise

Mamados - Optimal fodring af søer

Fodertransport/Foderautomater

Vådfodring 

Siloer og vitamin-/mineraldosering

Bias

Fjernstyret ornevogn

Mobil svinevægt

Mølleri/renser - Majsdosering

Staldinventar

Service og montage

Kontaktoversigt

Effektivitet til 
svineproducenter 
 
Vi levererer inteligente staldløsninger fra 
skitse til færdig produktion. Vore produkter og 
kompetente rådgivning sikrer jer optimal omsorg, 
fodring, ernæring og management i hele jeres 
svinebesætning. 
 
Vores intelligente softwaresystem giver jer 
samtidig komplet overblik og effektiv styring
i alle dine staldenheder.

Dermed får I det bedste økonomiske afkast
og største arbejdsglæde - hver dag.

Vores løsninger sikrer at både 
mennesker og dyr trives og yder 
optimalt med vores intelligente 
stald løsninger  

Michael Clausen 
Direktør
 
Mobil: +45 40 24 97 50     
Mail: mfc@bopil.dk

“

Alle vore løsninger kan styres
fra både smartphone, tablet og

computer i et samlet system
- let, enkelt og effektivt

Index
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Eksempel på 
skitse med
3D opstilling

Få professionel hjælp 
til at designe din stald
Vi skræddersyr den enkelte stald i vores tegnestue i samarbejde 
med jer, så den passer præcis til jeres behov. 

Her laver vi 3D skitser, som giver jer et godt overblik over, 
hvordan det kommer til at se ud.

Brug os som sparringspartner, hvor vi skridt for skridt rådgiver 
jer fra start til slut, så vi er sikre på, at resultatet er, som I gerne 
vil have det.

Kontakt os - sammen finder vi den bedste løsning til
netop dit behov.

Vores vision er at producere effektive og 
intelligente foder- og staldsystemer, der 
er lette at betjene, mindsker arbejdspresset 
og skaber et positivt resultat på bundlini-
en. Derfor udvikler vi også vore løsninger
i samarbejde med vore dygtige kunder. 

Udover vores egen og svineproducen-
ternes lange erfaring er vores løsninger 
skabt på baggrund af forskning, viden fra 
dyreadfærdsspecialister, grundige test 
og ikke mindst vore mange veldokumen-
terede resultater.

Fremtidens produkter bliver endnu mere 
højteknologiske og vi vil være med til at 
drive begrebet ”smart farming”. 

Intelligente løsninger fra
BoPil gør svine produktion 
langt mere effektiv

Gennemtænkt staldsystem
giver et langt større
overblik og lettere styring

“
Petra Lindblad
Esplunda, Sverige

Vores produkter skal

performe på alle para-

metrer. Brugervenlighed, 

effektivitet, dyrevelfærd 

og forbedret økonomi.

Allerede idag taler alle vores foder syste-
mer samme sprog og kan betjenes cen-
tralt på tværs af alle staldafsnit, og med et 
minimum af softwareteknisk viden.

Vore produkter omfatter bl.a.

Fuldt overblik over din 
produktion med Bopil’s

intelligente foderløsninger

Foderanlæg

Foderproduktion

Riste/spalter

Indretning

Ventilation

Gylleanlæg/pumper Petra Lindblad
Esplunda, Sverige
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Uanset hvor jeg er, kan jeg
lynhurtigt få overblik og
styre foderanlægget i alle
mine staldafsnit
 
Inger Plauborg
Sønderjylland

 
BoPil’s IT og Software systemer til vore 
foderanlæg bygger på erfaring fra land-
mænd, der dagligt arbejder med vores 
fodersystemer. Udviklet af landmænd til 
landmænd. IT isenkram af nyeste standard 
indenfor landbrug og industri.

Derfor skal du vælge
BoPil’s IT løsning:
• Simpelt, brugervenligt program -  

sparer tid og giver tryghed

• Nem management af daglige data- 
indtastninger på søer og smågrise

• Mobilitet i stald dvs. styring af foder-
computer via smartphone og tablet.

• Foderlog og fuld datasikring på  
ekstern USB nøgle eller i ”Skyen”

• Professionel IT support via telefon, 
internet, mail eller sms

• Hurtig opdatering af avlsdata 
    (nøjagtig målrettet fodring ud fra 

cyklusdage)

BoPil’s IT og software 
løsninger kan
kommunikere med:

Let og overskuelig inter-
face sikrer let betjening 
af fodersystemerne på 
tværs af alle staldafsnit.

En integreret It og software 
løsning øger performance og 
skaber overblik

Data opdateres 
kontinuerligt og du kan
foretage foderjusteringer
løbende

Altid online     
 
Overblik uanset hvor du er:
• Med vores smarte Tablet løsning, kan du styre
 foderanlægget fra alle stalde.
• Direkte adgang som om du sad på kontoret 
• Det sparer en masse tid
• Undgå fejl indtastninger
• Foretag løbende justeringer ved gennemgang af dyrene
• Se anlægsstatus

Programmet er nemt og over-
skueligt. Giver mig hurtigt de 
daglige informationer, der skal
bruges til effektiv styring
af transponderstalden.
Synkroniserer vores ugentlige 
dataer fra AgroSoft via tablet, 
mobil og PC på under 1 minut 
uden problemer. Programmet til 
transponder virker bare

Driftsleder Karsten Koldtoft
Fjordvest A/S, Nordvestjylland 
 - har BoPil ESF 

“

“
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Grisenes trivsel er altafgørende for en 
sund og optimal svineproduktion.
Omgivelser, foder og hygiejne spiller
naturligvis en stor rolle i grisenes 
tilvækst og adfærd. Et stort kendskab til 
den enkelte gris‘ adfærd og foderindtag, 
er derfor yderst vigtig, da det giver mu-
lighed for at reagere promte, når grisens 
adfærd afviger fra det forventede.

BoPil‘s foderanlæg giver gode over-
vågningsmuligheder og sikrer optimale 
fodringsbetingelser.  Anlægget sørger 
ikke blot for at dække grisenes behov for 
de korrekt sammensatte næringsstoffer, 
det sikrer samtidig den bedst mulige 
udnyttelse af foderet og mindsker spild.

Vi samler eksperterne, når vi skal
udvikle de mest optimale fodersystemer
til svineproducenterne

BoPil‘s fuldautomatiske
fodersystem sikrer de bedste
betingelser for trivsel med god
hygiejne og optimal fodring
Sølvbakkegård Opformering
Djursland

Viden om grisenes adfærd er essentiel

Soens Cyklus Grise i FRATS- eller slagtesvinestalde Grise i frav. stald 6 - 35 kg

Vore løsninger er baseret 

på svineproducenternes 

ønsker, vores erfaring og 

resultater samt forskning 

og dokumenteret viden.

Dansk svineproduktion er en del af 
verdenseliten. Det gælder både i forhold 
til kvalitet og effektivitet, men også for 
dyrevelfærd, fødevaresikkerhed samt 
bæredygtighed. BoPil‘s løbende tilret-
ning og udvikling af intelligente fodersy-
stemer spiller en væsentlig rolle til fortsat 
sikring af optimale betingelser for vækst 
og bæredygtig svineproduktionen. 

Dyrevelfærd, gode arbejdsbetingelser og 
forbedret økonomi i produktionen er om-
drejningspunktet i produktudviklingen, 
og vi arbejder tæt sammen med bl.a. 
Seges og Foulum forskningscenter til test 
og ny viden omkring bl.a. dyrevelfærd.
Ligeledes bruger Foulum også BoPil‘s 
viden og erfaring fra branchen og flere af 
BoPil‘s løsninger bruges på testcenteret.

BoPil BabyDos

bruges bl.a. på Foulum

Forskningscenter

“Samarbejde med
bl.a. SEGES og Foulum styrker 

vores viden om grisenes
adfærd og levevis

Individuel Multifase pr. som med SpotMix

16 uger

10

3,5

2,2

0 FE
4 uger

Løbe LøbeFlyttes til Drægtighedsstald Flyttes til Farestald Fare Frav. Flytte
1 uge

Foderstyrke og sammensætning individuel pr. so med SpotMix

EFS Transponder (14,5 uger) 1-4 fodringer pr. dag

Maksimal:
- Frav. vægt 
- 30 kg‘s td
- Antal

Max be-
frugtede 
sikre æg

Huld rolige søer

Max foster-
tilvækst
80% på 
20% tid

Max Mælkeproduktion
Ædelyst og god huld

Max Ægløsning
Flushing
Brunst

Blanding med
SpotMix

Byg
Hvede
Soya
Vitamin
Mineral
Halmp/Roep
Majs

Uden SpotMix
Under/overforsyning
Belastning/Stres

• Lav diarrefrekvens
• Ingen foderskift ved fravænning
• Minimal dødelighed %
• Minimal (ingen) antibiotikaforbrug

Evt. restriktivt uge 1. 
efter fravænning

• Ingen overforsyning
• Ingen underforsyning
• Undgå halebid, suttesår

• Max tilvækst
• Min. foderforbrug
• Reduceret lugt (N)

Alle trug PC-online
overvågninger for foderforbrug 
over hele døgnet

Grise i
FRATS-stald
Fodersammensætning
(kg. pr. gris)

Konc. SL. Svin
Konc. 20-35 kg.
Konc. 15-20 kg.
Startkonc. 2
Startkonc. 1
Alfasoja
Fedt
Soya
Hvede
Byg

Foderstyrke:
Adlibitum
Teoretisk1 18 27 648 21 30 7111 24 5136 85 112 140

Fodersammensætning
optimeret til aktuelle behov

Stop for ad-lib

“Teoretisk foderstyrke“

Max. foderstyrke ved
adlibitum (+35%)

Ingen mærkbar foderskift ved Multifase fodring individuel pr. trug
fra 5-102kg. grise med BoPil´s SpotMix

Foderstyrke og sammensætning (i kg.)
Individuel pr. trug med BoPil Spotmix

Foder i FRATS stald
Alt friskblandet og med 
iblandet “lunt“ vand 1:1

5 kg. Ny fravænnet (Indsættes i fravænnings stald) 102 kg. levende vægt
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optimeret til aktuelle behov
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“Teoretisk
foderstyrke“

Max. foderstyrke ved
adlibitum (+35%)

Ingen mærkbar foderskift ved Multifase fodring individuel 
pr. trug fra 5-35kg. grise med BoPil´s SpotMix

Foderstyrke og sammensætning (i kg.)
Individuel pr. trug med BoPil Spotmix

Foder i Fravænningsstald
Alt friskblandet og med 
iblandet “lunt“ vand 1:1

Grise i
Fravænningsstald 
6-35 kg.
Fodersammensætning
(kg. pr. gris)

Zinkberiget
Mælepulver
Mineral 15-30
Mineral 10-15
Fiskemel
Koncentrat
Fedt
Proteinbland. T44
Soya
Hvede

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

5 kg. Ny fravænnet (Indsættes i fravænnings stald) Flyttes til sl. stalden

55 dage fra fravænning
38 kg. Levende vægt

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0.0
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SpotMix
Fleksibelt blande- og udfodresystem

SpotMix er et enkelt multifasefodrings-
anlæg, hvor fasefodring styres på 
stiniveau. Anlægget blander automatisk 
foderet af forskellige, friske råvarer og 
sender ved hjælp af luft foderet ud til 
hver sti, trug eller silo. 

Da anlægget både er foderfabrikation 
og foderdistribution er det derfor ideelt 
til at lave hjemmeblandet foder i. 

Soen har brug for de rigtige nærrings-
stoffer for at producere en optimeret 
råmælk og rigeligt af den. Dette kræver 
en varieret fodring. Også i klima- og 
slagtesvinestalden opnår du fordel med 
SpotMix. 

Undgå knæk i vækstkurven da foderet 
hele tiden tilpasses grisenes vægt. 
SpotMix kan fodre hver so enkeltvis eller 
fylde siloer til ugehold. 

Fordele med SpotMix:
• Unikt til næsten alle foderopgaver
• Total multifase med ”ad lib” eller   
 restriktivt
• Udfodrer tørt eller vådt (opblødt)
• Langt bedre foderøkonomi
• Spar arbejde – computeren gør det! 

Optimér grisenes foderudnyttelse i både løbeafdelingen, 

drægtighedsstalden, farestalden, klimastalden og

slagtesvinestalden. SpotMix fungerer med

alle de faser, man kan ønske sig. 

Resultatet af implementering af et
SpotMix anlæg er ikke til at tage fejl af.  
Vores kunder udtaler, at de generelt 
opnår følgende:

• Ekstrem god trivsel med sænket 
 foderforbrug og høj tilvækst
• Lav dødelighed
• Højere mælkeydelse og 
 fravænningsvægt
• Mindre vægttab i dieperioden
• Godt miljø/indeklima/lavt 
 medicinforbrug
• Foder optimeres billigere
• Driftssikkert anlæg

SPOTMIX

Vores SpotMix system
optimerer fodringsøkonomien

til det maksimale
Peter Kofoed

Bornholm

“

SPOTMIX

SPOTMIX

SPOTMIX

BABYDOS

TRANSPONDER BEFREE

MAMADOS

Fodersilo/beholdere til diverse råvarer

Staldafsnit

Prestart Fiskemel

Korn 2

Olie

Korn 1

Mineraler

Blanding

Erstatning

Strø

Soja

SPOTSTRØ

Central styring
til alle enheder uanset
hvor du er

Drægtighedsstald

Løbeafdeling

Fravænningsstald

Farestald

Farestald

Farestald
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SpotMix og SpotStrø kører rigtig godt 
og driftssikkert. Ingen stop. Vi sparer 
meget arbejdstid, og doseringen er 
præcis.

Sølvbakkegård Opformering, Djursland
- har SpotMix, SpotStrø og BoPil ESF

“ “

“

Med SpotStrø får I en fuldautomatisk løs-
ning, der strør rode- og beskæftigelses-
materiale i op til 4 cm længde til dine 
grise lige så ofte I ønsker det. I slipper  
dermed for at strø med håndkraft.

Strø kan fordeles 300 m i alle retninger i 
samme rørføring som SpotMix ved hjælp 
af luft.

Dine fordele:
• Det kan fordele varieret strømateriale
• Fordeling af rode-og beskæftigelses 
 materiale op til 4 cm længde, en eller  
 flere gange dagligt
• Meget bedre stimiljø
• Bedre arbejdsmiljø – reducerer støv  
 og arbejde

Resultatet af implementeringen af et 
SpotStrø anlæg er ikke at tage fejl af. 
Vores kunder udtaler, at de opnår tids-
besparelse, ro i sindet og har god tillid til 
teknikken. 

Anlægget kan kombineres med multi-
fasefodringsanlæg SpotMix eller det kan 
stå som stand-alone anlæg. 

SpotStrø sparer tid og penge

SpotStrø giver ro i
sindet, og teknikken 
fungerer bare.

“
Anders Kaae
Lemvig

Med SpotStrø strør
vi grisene mange gange 

om dagen dvs. at de
altid har ligge- og

rodemateriale i stien helt 
automatisk uden

fysisk arbejde. 
   Knud Jeppesen
   Midtjylland

SpotStrø
SpotStrø - og fodring samme sted

“SPOTSTRØ

Der er direkte
adgang til SpotStrø via

tablet og mobil.

Vi sparer en 
masse tid med 
SpotStrø, da vi 
f.eks. kan strø 
udenfor normal
arbejdstid. 
Morgen strø-
ning er f.eks. 
god til at få 
dyrene op inden 
kontrolgang.

Anders Kaae
Lemvig
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Kombinationen af SpotMix og  
SpotStrø har mange fordele, bl.a.:

• Foder og strø kan fordeles 300 m i  
alle retninger

• Sparer meget arbejdskraft

• Fuldautomatisk
• Med samme rørføring

BuffersiloESF transponder

Sl. svin*

Smågrise*

Fare*

En foderlade med
SpotMix er:
• Pladsbesparende
• Kompakt
• Overskuelig
• Teknisk enkel
• Servicevenlig Strø

Olie

Soya Uformalet 
Korn

Uformalet 
Korn

Soya Formalet 
Korn

Formalet 
Korn

Mineral Mineral

Somælkserstatning

Fiskemel

Strø
SpotMix

Mølle

* Udfodrer tørt eller vådt (opblødt) 
 -  Trugsensor - adlib og/eller restriktivt

Kombinér
SpotMix og SpotStrø
En kombination af SpotMix
og SpotStrø sparer masser af
arbejdstimer. Med en håndholdt
enhed kan du betjene alle 
staldafsnit uanset hvor du
befinder dig, og du slipper for
en masse manuelt arbejde da
det fuldautomatiske anlæg
klarer det hele for dig.

SpotMix og SpotStrø kører rigtig godt 
og driftsikkert. Ingen stop.
Vi sparer egen arbejdstid og
doseringen er præcis

“

SpotMix Multistrø.
Fodring og strø i
samme system

Jakob Sørensen
Djursland

SPOTMIX SPOTSTRØ

Et samlet system øger effektiviteten 

Sparer tid og penge
da mængderne kan
justeres nøjagtigt
efter behov

Optimeret fodring
pr. trug og brug af samme streng
til automatisk tildeling af strøelse, synes
jeg er den helt optimale løsning i specielt
klimastalden og drægtighedsstalden

“

Klaus Noe, Nordvestjylland 
SpotMix, SpotStrø og BoPil ESF
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ESF Transponder
Den enkle og sikre fodringsmetode

Med BoPil ESF får dine søer individuel
eller gruppevis fasefodring og den 
bedste huld. Du får et fodringsanlæg, 
som på længere sigt sikrer jer en højere 
indtjening sammenlignet med andre 
fodringsanlæg.

BoPil leverer en 100% driftssikker løsning 
i rustfri materiale med lang holdbarhed 
og minimalt vedligehold.

Transponderne kan fodre med våd- eller 
tørfoder og forskellige småmængder og 
varierer i forskellige modeller, der passer 
til alle gruppestørrelser, søer og polte. 

Grisene æder i fred og ro i den rette posi-
tion, og også stresset fodring minimeres 
ved hjælp af lige gennemgang/udgang. 

Dine fordele
• Mulighed for tilsætning af mineraler  
 og vitaminer
• Garanti på 85 søer pr. station
 (gens.  6,5 so pr. time)
• Mulighed for orneantenne til at 
 fraselektere omløbere
• Meget lavt vedligehold
• Optimal pasning og overvågning af  
 de drægtige søer
• Online overvågning og styring f.eks.  
 fra kontor

Vi tillader os at påstå, at elektronisk so fodring - 

ESF - er den mest enkle måde at fodre søer på.

Det er en enkel 
og meget funk-
tionel transpon-
der. Indgangs-
lågen virker
rigtig godt og
ingen søer er 
bange for den

 Fritz Skov Hansen
 Rønbækgård

“

Model XL

ESF modeller:
Lige, stressfrie gennemgange i
alle modeller. 
• til polte/gylte
• med sortering
• med farvemarkering
• med brunstkontrol
• med våd- eller tørfoder

Alle ESF-modeller kan leveres med dyrevægt.

Model L Model XL + selektering

Model L + sortering

Du kan registrere,
ændre og gemme so-data

direkte i transponder stalden med 
din mobil eller tablet.

Udover driftsikkert fodringssystem med 
komplet overblik over foderstand m.m., 
skaber BoPil  også harmoni og ro blandt 
løsgående søer. 

TRANSPONDER

• Transponder giver ro i stalden.
• Den naturlige rangorden   
 virker og der er derfor  
 mindre aggressivitet.
• Det er lettere at styre grisenes
 fodertilstand.
• Man kan se abnomiteter på  
 systemet og gribe ind før det  
 kan ses på grisene.

Madeleine Larsson
Hjularöd

Det mener vores
kunde Madeleine
om ESF Transponer
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Mere frihed
Bedre trivsel

BeFree
Faresti til løsgående søer
BeFree er en revolutionerende 
faresti med alle ønskelige
funktioner, som fremmer 
naturlig adfærd.

BeFree giver den løsgående so mere 
frihed til naturlig adfærd som fremmer 
kuldresultaterne. Soen har bedre overblik 
over sine smågrise og passer derved 
bedre på dem.

Som en af de eneste stier prioriterer 
BeFree også arbejdsmiljøet for medar-
bejderen højt. Svingbøjlen muliggør 
fiksering af soen og kan betjenes med 
én hånd. 

Dine fordele
• Spar arbejdstid da trug og grisehule  
 placeres mod staldgangen
• Dødelighed nedsættes
• Kuld performer langt bedre
• Fravænningsvægt øges
• Energibesparende isoleret grisehule

BeFree giver et
fantastisk overblik
og antallet af klemte grise
falder drastisk
Petra, Esplunda

Dødeligheden blandt smågrisene 
nedsættes på grund af en naturlig ad-
færd ved soen. Kuldet performer langt 
bedre og fravænningsvægten øges.

Arbejdstiden ved stierne reduceres, 
da trug og grisehule er placeret mod 
staldgangen. Dette letter arbejdsbyrden 
i stalden.

Isolerede grisehuler giver samtidig
energibesparelser.

Fleksibel gulvudformning:
Kan vælges fra 220 - 240 cm i bredden 
og fra 250 - 280 cm i dybden

Mere velfærd for dyrerne og
højere performance

Grisehule TrugGrisehuleTrug

GangGang

Gulvmodel 1 Gulvmodel 2

Det mener Petra

• Godt overblik over stien og  
 smågrisene.
• God sikkerhed for personalet,  
 og man kan undgå at forstyrre
 dyrerne mere end nødvendigt.
• Giver en dejlig ro i farestalden
• Bedre hygiejne og lettere   
 rensning af stien

Petra, Esplunda
Sverige

Sikkerheden
for personalet er langt bedre

med BeFree svingbøjlen 
Anna Rosén

Hjularödsgrisen

““

BEFREE

Anna Rosén, Hjularödsgrisen
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Det ser ud til at grisene har den 
vægt, som vi fravænnede med 
før, vi fik BabyDos - men en hel 
uge før fravænningen nu

Tommy Madsen, Rødekro

Før manglede vi farestier i stor 
stil, på grund af de mange lev-
endefødte vi får, og BabyDos har 
virkelig hjulpet meget på den 
tendens

Jørn Degn, Horsens

“

“

Der er langt større tilvækst
inden fravænningen og
meget mere ro i farestalden.
Det fungerer bare fra dag ét!

    Per Sørensen
    Aars

“

BabyDos giver dig mulighed 
for tidlig uddosering af både 
mælkeerstatning og prestarter 
i farestalden. Dette giver 
grisene en mere ensartet og 
bedre sikret tilvækst.

BabyDos øger soens mulighed for at 
passe flere grise selv, samtidig med det 
øger smågrisenes tilvækst markant, da 
den fodrer med somælkserstatning eller 
prestarter direkte i foderskåle i fare-
stalden. Alle udfoderingssteder styres via 
en fodercomputer, som endvidere kan 
styres via tablet/smartphone.

Fodermesteren kan herved ændre fodrin-
gen direkte på sin runde i stalden. 

Udnyt mulighed for udfodring af både 
mælk og foder og enzymtræn små-
grisene allerede i farestalden. 

Med BabyDos slipper du for manuelt
arbejde, da anlægget arbejder fuldauto-
matisk og sikrer dig restfri fodring. 

Automatisk rengøring og desinfektion 
sikrer en høj hygiejne standard. Truget 
mellem farestierne afmonteres og ren-
gøres let og hurtigt, hvilket sparer tid.

Dine fordele
• Altid frisk mælk og foder 
• Højner overlevelsesprocenten
• Giver grisene en højere fravænnings-
 vægt
• Udfodring efter størrelse, behov og   
 censor i trug (sikre at mælk   
 aldrig bliver for gammel)
• Automatisk rengøring og desinfektion  
 med syre/base
• Temperaturstyret automatisk
 opblanding
• Restløs fodring
• Enkel computerstyring - nem at bruge

BabyDos
Tidlig uddosering øger tilvæksten markant

Det brugervenlige software giver dig fuldt 
overblik og mulighed for opdatering og 
styring - uanset hvor du befinder dig.

Investér i en langtidsholdbar løsning som 
giver dig robuste og parate grise klar til 
livet i klimastalden.

BabyDos foderkøkken

BabyDos sikrer en god tilvækst

BABYDOS

Smart styring
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Foderautomater fra BoPil er præcise og 
vedligeholdelsesfrie fodersystemer.

Den rigtige foderautomat til din konkre-
te efterspørgsel findes, så lad os komme 
med et løsningsforslag. Sortimentet er 
stort og varieret.

Vælg mellem foderkasser, automater, 
trug, drikkesteder m.m. Vores løsninger 
kan også bruges til somælkserstatning 
og fravænningsmix i lunt vand. 

Fodertransport
BoPil har flere bud på fodertransport, 
bl.a. flexsnegl systemet som er fleksibelt 
og stabilt. Her får du en ubegrænset 
transportlængde med kapacitet fra 520 
– 3900 kg/timen. 

Systemet fås i fire størrelser: 55, 75, 90 
og 125 mm., og har bedste spiralkvalitet 
med fabriksgaranti. Vores kædeanlæg er 
et traditionelt transportsystem, stærkt 
og stabilt, med kapacitet efter behov.

Giver vand og 
foder i samme
foderautomat
og der er god 
plads omkring
automaten

Præcis og
vedligeholdelses frit

fodersystem

Aktivitetscensoren giver signal til foder-
computeren, hvis soen ønsker mere foder 
og tjekker samtidig, om soen har ædt op. 
Dette animerer samtidig soen til øget 
foderoptagelse og mælkeproduktionen 
øges. En lille snegl i MamaDos sørger for 
præcis uddosering af foderet i mange 
små portioner. Du bestemmer selv om 
doseringen skal ske gennem en volume-
doserer eller via rør. Teknikken er meget 
enkel og nemt at rengøre og servicere.

Få et indgående overblik over dine søer. 
Med vores app kan du nemt hente og 
ændre MamaDos data direkte fra foder-
computeren. 

Med MamaDos har du mulighed for at 
få den mest optimale kontrol med din 
sofodring i farestalden. 

Dine fordele
• Højere foderoptag
• Højere mælkeydelse
• Mindre vægttab i diegivnings-
 perioden
• Mulighed for at aflæse og ændre data  
 direkte i stalden
• Intelligent doseringsteknik
• Enkel computerstyring - nem at bruge

Mamados
Optimal kontrol af sofodring
Med MamaDos bliver søerne registreret på en
central fodercomputer, som ud fra foderkurver
og aktivitetssensor styrer søerne
foderoptag individuelt.

Udfodringen forløber 
rigtigt godt! Soen står 
og tripper efter næste 
dosering. Fordelen ved 
Mamados i forhold til 
mange alm. tørfoder-
kasser er, at man 
kan fodre så mange 
gange i døgnet som 
man ønsker, da laveste 
dosering er ca. 100 
gram foder. Søerne 
kan også fodres efter 
foderkurve så man 
slipper for den daglige 
justering. 

Jørn Degn Pedersen
Hygebjerggaard

“

Foderautomater

MAMADOS FODERAUTOMAT
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Med BoPil´s vådfoderanlæg 
har vi en enkelt og præcis 
dosering, også til vore BoPil 
transponderstationer

“
Finn Krogh, Midtjylland
BoPil vådfoderanlæg og BoPil ESF 

Bopil har let
montérbare siloer i alle

udformninger og størrelser 
til mange forskellige

formål.

Vådfoder 
BoPil´s vådfodringsanlæg er gennem-
prøvet igennem mere end 30 år i tusindvis 
af europæiske besætninger. Vådfodrings-
systemet er det bedst afprøvede og den 
mest udviklede løsning, der altid efterla-
der rørene tomme og rene efter fodring.

Dine fordele
• Altid frisk foder i den ønskede
 portionsstørrelse
• Rørstrenge skylles rene med vand
• Fodertanke tømmes hver gang
• Minimal vedligeholdelse og unikt   
 pumpesystem
• Optimal hygiejne og en sundere   
 besætning

Med en let monterbar silo fra BoPil, har 
du hurtigt fordelene i dine hænder.
Vi leverer både indendørs og udendørs 
siloer. Siloerne leveres i flere størrelser 
og fås som korn-, foder-, mineral-, og 
træpillesiloer. Du kan nemt og hurtigt 
montere siloerne. 

Siloerne fås i forskellige typer:
Vitamin- og mineraldosering med 
kapacitet op til 1,5 tons. Indendørs 
stofsiloer med kapacitet fra 1-35 tons 
og udendørssiloer leveret i størrelser fra 
2,5-50 tons.

Dine fordele
• Selvtømmende – bruger gammelt   
 foder først 
• Mindre vedligeholdelse
• Lang levetid
• Støvfrit og tørt
• Bedre hygiejne og sundhed hos
 dyrene
• Nem at kontrollere

Siloer og vitamin-/mineraldosering

Ingen kondens.
Meget vejrbestandig

Stålsiloens konstruktion
sikrer ensartet tømning

Diamantformet tank sikrer
hurtigere og bedre opblanding.

VÅDFODER SILO/VITAMIN
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Udover bedre styring
og overblik, har ornevognen også 

givet en økonomisk gevinst.
Der bliver sparet tid, hver gang

ornen skal rundt til søerne.
Bjarne

     Abildgaard

“
FarmManager
viser bl.a. grisenes
fodetoptagelse
løbende

Bedre billede ind her

Vej dine grise uden bøvl. BoPil har to 
forslag, der sparer dig tid og besvær! 

Optima
Den elektroniske vægt er meget nem 
at flytte rundt i stalden. Vægten flyttes 
rundt i stalden på højkant - støttet på 
3 hjul. Dyrene går gerne ind i vægten 
på grund af de åbne sider. Pga det lave 
indgangstrin er vægten ideel til både 
smågrise og slagtesvin.  

Light
Vægten er letvægts, da den er udført i 
aluminium, og den giver en præcis vægt 
af dyret, selv med urolige dyr. Den har 
skridsikkert gulv, og fordøren kan betje-
nes ved hjælp af en vægtstangsmekanis-
me, så én person alene kan veje grisene 
uden problem.

Vægten er nem at flytte rundt på med to 
massive gummihjul og håndtag, så den 
kan køre som en trillebør. 

Dine fordele
• Vægt, dato og tid lagres på USB stik
• Udført i rustfri materiale
• Let at rengøre
• Meget hurtig og nem at køre rundt  
 med
• Indgangstrinnet ind i vægten er kun  
 3,5 cm højt
• Skridsikkert spaltegulv og lige
 uhindret gennemgang

Vægten kan 
let vippes på 
højkant

Smart og 
letbetjent
fjernbetjening

Skridsikker bund

BoPil Individ Afprøvningsstation er den 
mest præcise og driftssikre station i 
tests. Stationen, der er udført i en gen-
nemgående anti-rust konstruktion, vejer 
dyrene helt ned til 100 grams nøjag-
tighed. Endvidere måler den foderfor-
bruget ned til 3 gram +/-. BIAS fås også 
med svinevægt

BIAS stationen har et gennemtænkt 
hygiejne og servicerings forhold, som 
gør det nemt at komme til stationen. 
Grisene lærer utrolig hurtigt at æde ved 
stationerne på grund af det indbydende 
og oplyste trug område. Et specielt 
oplæringsprogram hjælper effektivt 
grisene i gang inden forsøgsstart.

Ved hjælp af BIAS FarmManager pro-
gram kan man styre alle funktioner på 
foderstationen, kontrollere foderforløbet 
og indtaste alle påkrævede data for 
automatisk fodring. Man kan også se alle 
dyrinfo. 
I hvert betjeningspanel er der også 
indlagt sikkerhedsbackup.

Dine fordele
• Fodrer ad libitum eller restriktivt
• Online styret og overvåget
• Nem betjening via touchskærm
• Meget præcis og driftssikker

Med den fjernbetjente ornevogn fra 
BoPil kan du let optimere stimulering 
og løbning. Spar tid og penge med den 
1-mands betjente ornevogn, der nemt 
kører i begge retninger i gangene foran 
løbeboksene. 

Vognen, konstrueret i kraftig rustfri stål, 
er knækstyret og drejer nemt rundt om 
hjørner i gangene. Vognen er udstyret 
med justerbare ornevinduer i begge 
sider, samt låger i front og bag. Du styrer 
vognen ved hjælp af en lille fjernbetje-
ning, som du kan hænge om halsen, så 

du har hænderne fri til at stimulere og 
inseminere soen. Vognen har en indbyg-
get oplader, så du altid kan stole på dine 
nye medarbejder i stalden. 

Dine fordele
• Spar arbejdskraft
• Inseminering sker hurtigere
• Ensartet brunstkontrol, optimeret
 KS-tidspunkt og bedre udnyttelse af  
 sæd
• Gangbreddekrav på kun 65 cm.
• Undgå arbejdsskader

Bias - den mest præcise og driftsikre stationstest

Fjernbetjent mobil ornevogn

Mobil vægt til slagtesvin

Kun 3,5 cm høj

BIAS ORNEVOGN

MOBIL VÆGT
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Billedtekst
skal ind her...

Inventar og låger
– gør det selv - nemt, 
fleksibelt og billigt

Mølleri/renser

MajsDos er en præcis doseringsenhed 
til kernemajs og majsensilage. Brug 
MajsDos sammen med SpotMix eller 
vådfodringsanlæg og optimer din 
foderøkonomi. MajsDos beholdernes 
indhold varierer fra 800 - 3000 kg. 
Alle modeller er forberedt til montage 
på vejeceller.   

Dine fordele
• Jævn dosering af kernemajsensilage
• Udført i rustfri stål med nem vedlige- 
 holdelse
• Bruges sammen med SpotMix,
 SpotStrø eller vådfodringsanlæg
• Kapacitet op til 8000 liter

Majsdosering 

BoPil’s GENI inventar er en meget alsidig 
og fleksibel inventarløsning til dig, som 
er ”gør-det-selv” landmanden. Du kan 
hurtigt og nemt tilpasse inventaret 
efter dine behov. Inventaret er nemt at 
håndtere og hurtigt at montere.

Dine fordele
• Billigt i indkøb
• Hurtig at montere
• Meget fleksibel
• Hurtig håndtering
• Spar montagetid, vask af stalden   
 og ved håndtering af inventaret i den 
 daglige rutine

BoPil Hammermøller er uundværlige for 
hjemmeblandere. Møllen formaler korn 
mm. til mindre partikler. Hammermøllen 
har bundudløb og kan monteres på 
blander- eller silolåg. Hammermøllen 
fås også som undertryksanlæg, der er 
velegnet til lange transportveje og stor 
kapacitet.

BoPil tilbyder Hammermøller i forskel-
lige størrelser og typer, der alle sikrer dig 
et næsten 100 % støvfrit arbejdsmiljø. 
Møllernes kapacitet afhænger af valg af 
indtransport og soldstørrelse

Dine fordele
• Robust og støvfrit anlægsopbygning
• Kapacitet på 1-4 tons
• Komplette rense- og mølleri-
 løsninger med forskelligt tilbehør og  
 automatik
• Enkel og robust korn/soya
 indtransport

“
BoPil GENI inventar
er utroligt fleksibelt og
nemt at montere

 Søren Frost, Sønderjylland 
  - har BoPil ESF, mm.

“

MØLLERI/RENSER DOSERING INVENTAR

Vare nr. Varenavn

N 113024 Låge Vedhæng 935 mm

O 113003 1000 U-Jern M/Hæng.

Q 113023 Geni Lodret Lukkebeslag

U 113004 Geni 1000 U-Jern M/Luk.Besl.

W 113005 Geni 1000 Spryder Ø25 mm

Z 113029 Lågehjul A2, “U” 

T 113014 GENI klinkfaldrør på tværs

R 113020 Geni Klinkfald M./U

S 113022 Geni Klinkfaldrør På Langs

Vare nr. Varenavn

A 113330 Plastplank 250/35 Mm Pr.Meter

B 113331 Plastplank 500/35 mm Pr.Meter

C 113334 U-Profil 35mm Plast

Vare nr. Varenavn

D 113000 Geni 980/25 H:1023 U

F 113001 Geni 1000/25 M/Firkantrør

L 113002 Geni 980, Påboltning H:1003
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Høj service og driftsikker
montage med BoPil’s
serviceteam!
Hos BoPil står vi altid klar til at hjælpe dig - du er som kunde 
kernen i vores virksomhed, og vi er forpligtet til at sikre dig 
den bedst mulige service. - når som helst og hvor som helst.

Vi er oftest med fra planlægning til det færdige anlæg er 
monteret og i drift. Derfor har vil også indgående kendskab 
til hver enkelt af vore kunders anlæg, som vi hele tiden kan 
følge tæt og yde service på, uanset om det gælder monte-
ring, reperation eller telefonisk support.

Montage
Uanset hvilken anlæg der skal installeres og monteres, skal
resultatet være nemt at gå til med en let og simpel instruk-
tion, så brugeren hurtigst muligt kan selv.
Vores smarte systemløsninger og indgående kendskab til det 
enkelte anlæg, sikrer at kunden hurtigt bliver fortrolig med  
anlægget så det straks kan indgå i den daglige drift.

Hos BoPil får du:
• Erfaren og professionel montage
• Hurtig og effektiv service
• Opnå gode rabatter med ”Fast Service” og ” Hotline” aftale
• Driftssikkert system og længere levetid
• Sælger og servicerer i hele Skandinavien

Vi er hurtigt på pletten,
hvis der skulle opstå
problemer af nogen art.

“
Martin Lund
IT og Servicechef

Jeres første kontakt vedrørende
udvidelser og nye staldprojekter
 
Brug os, vores kompetencer og store erfaringer, også ved totalentrepriser.
Vi har ekspertisen og seriøsiteten til at lave en skræddersyet løsning til netop dig.  

Erik Jeppesen 
Area Sales Manager DK

Mobil: +45 20 93 90 98           
Mail: ej@bopil.dk

Michael Clausen
Adm. Direktør

Mobil: +45 40 24 97 50         
Mail: mfc@bopil.dk

Raimondas Kaunietis
Montagechef

Mobil: +45 28 56 19 99
Mail: rk@bopil.dk

Brian Christophersen
Servicetekniker

Mobil: +45 20 57 20 01
Mail: bc@bopil.dk

Martina Zeh Clausen
Indkøb og Logistik

Mobil: +45 22 13 57 13
Mail: mzc@bopil.dk

Naja Lindelof Jensen
Marketingkoordinator

Mobil: +45 20 10 21 52
Mail: nl@bopil.dk

Egon Christensen 
Salgs- og Servicekoordinator

Mobil: +45 29 44 93 31
Mail: ec@bopil.dk 

Per Nielsen 
Økonomichef

Mobil: +45 74 40 70 25
Mail: pn@bopil.dk

Bent Westergaard
Servicetekniker

Mobil: +45 28 56 19 99
Mail: bw@bopil.dk

Martin Lund
IT og Servicechef

Mobil: +45 20 10 59 51 
Mail: ml@bopil.dk

Anne Persson
Area Sales Manager SE

Mobil: +46 709 94 66 45       
Mail: ap@bopil.dk

Danmark

Sverige Norge

Raimondas Kaunietis
Montagechef

Per Øyvind Bjønness
Salg og service

Mobil: +47 90 57 11 92   
Mail: post@montasje.net

Lars Didrik Didriksen
Salg og service

Mobil: +47 92 08 61 42 
Mail: lars.didrik@oline.no

Gunnar Bjønness
Salg og service

Mobil: +47 46 98 96 44
Mail: post@montasje.net



33

BoPil A/S
Pilene 10
DK-6470 Sydals
CVR. 18477688

Like og del os på Facebook
 - og få de nyeste updates

BoPil A/S leverer intelligente 
løsninger til landbruget
Siden 1991 har BoPil A/S specialiseret sig i rådgivning,
stalddesign og levering af smarte og effektive løsninger
til landbruget.

Vi tilbyder en bred vifte af nøje gennemprøvede produkter, 
som er tilpasset til f.eks. de krav, som struktur/konjunktur- 
eller lovændringer kræver. Derfor kan vi sikre dig den mest 
optimale, rentable og fremtidssikrede løsning.

Tlf.:  +45 74 40 70 25
Mail:  bopil@bopil.dk
www.bopil.dk

· Fodring & Strø 
· Stalddesign
· Staldmekanik 
· Management 
· Totalløsninger

Intelligente stald løsninger
Optimer dit landbrug med BoPil

BoPil fakta & inspiration

MAMADOSBEFREESPOTSTRØSPOTMIX BABYDOS BIAS

DOSERING MØLLERI/RENSERINVENTARVÅDFODERSILO/VITAMINMOBIL VÆGTORNEVOGN

TRANSPONDER


