
 

Danish Design i german Quality i global experience

Gennemtestede plastriste i høj kvalitet fra egen produktion i 
Tyskland

Stort og bredt program inden for plastriste, støbejernsriste, 
understøtninger og varmeplader

Stor fleksibilitet, da komponenterne kan sammensættes efter 
behov

Konkurrencedygtige priser, korte leveringstider

Grøn farve som tegn for godt kvalitet

Ingen genbrugsmaterialer

COMBI-FLOOR
Komplet gulvprogram 
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Our PLASTC SLATS Are TeSTed by

Our CAST IrON SLATS Are TeSTed by

Plastristene produceres i Tyskland, som 
sikrer høj kvalitet og hurtig levering.

Streng kvalitetskontrol af råvarer, i løbet 
af og efter produktionsprocessen.

I COMBI-FLOOR I
Komplet gulvprogram i tysk kvalitet

ACO FUNKI tilbyder et komplet gulvprogram til svinestalde. Vores plast- og støbejernsriste har været på 
markedet i 30 år, og de er under konstant udvikling og optimering. ACO FUNKI’s plastriste bliver produc-
eret og testet i Tyskland, og det er med til at sikre den bedste kvalitet og holdbarhed.

Polymerbeton
varmepladePlastrist til søer Lukket plastrist 

til søer

Rengøringsprop

Støbejernsrist 
til søer

Glasfiber-bæring

Vi sikrer vores kvalitet igennem uvildige 
kvalitetskontroller.

Støbejernsrist 
til søer
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TRIN 1
Ny ide hos ACO FUNKIs udviklingsafdeling i Danmark -> Denne bliver videre-
sendt til ACO Indien, som har et Ingeniørteam til at fremstille tegninger. Yder-
mere benytter de et moderne simulationssystem – FEA, hvor de kan sam-
menligne afbøjning og stres-niveau for at opnå den nødvendige bæreevne.    

TRIN 2
Udfaldsprøven for det nye produkt bliver kontrolleret i forhold til høje 
kvalitetsstandarder. Med mange år med høj kvalitet bag os, er kvalitetskon-
trol en essentiel faktor igennem hele produktionsprocessen og det som 
garanterer en uforandret standard af høj kvalitet som vi kan stole på.

TRIN 3

Ydermere tester vi vores produkter hos en ekstern, uafhængig partner, for 
at sikre, at vi ikke bare leverer høj kvalitet, men også den bedste kvalitet i 
markedet.

TRIN 4

Når produktet har været igennem ACOs kvalitetssikring som har sikret os, at 
vi har den bedste kvalitet i markedet, starter produktionen af det endelige 
produkt.

TRIN 5

For at kunne afhjælpe vores kunders behov og sikre hurtig levering, lager-
fører vi vores støbejernsriste hos ACO FUNKI i Danmark. 

I STØBEJERNSRISTE TIL COMBI-FLOOR I
Udviklingsprocess
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I PLASTRISTE-PROGRAM TIL COMBI-FLOOR I
Specielle riste til søer og smågrise

ACO FUNKIs so-riste er produceret af slidstærkt polypropylen materiale.  Ristenes overfalde er specielt tilpas-
set grisens anatomi og sikrer en høj skridsikkerhed og på samme tid, høj komfort.

Plastrist til smågrise
10% åbning

60x40 cm
10% åbning
Varenr. 18604

Plastrist til søer
60x50 cm

60x50 cm
Varenr. 565060

ACO FUNKI har udviklet en ny 60x50 cm plastrist til søer. 
Dermed er det muligt at lave farestier, hvor man kan kom-
binere den med en 50 cm varmeplade. Det betyder 25% 
ekstra varme-kapacitet i forhold til 40 cm varmeplade.

Behovet er opstået fordi søerne får flere 
smågrise og det sætter krav til større 
smågrisehuler og større varmeplader 
til smågrisene.

Den specielle plastrist har en innovativ 
strukturoverflade og 10% åbning. Det 
hjælper smågrisene med at holde var-
men og holde dem tørre. Derudover, 
udelukker det risiko for at deres klove 
bliver klemt i hullerne.
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I PLASTRISTE-PROGRAM TIL COMBI-FLOOR I
Mange kombinationsmuligheder til ethvert behov

Plastrist til smågrise
60x40 cm 
Varenr. 09100

Plastrist til smågrise
60x50 cm 
Varenr. 17384

Plastrist til søer
30x60 cm 
Varenr. 18721

Plastrist til søer
60x40 cm 
Varenr. 09102

Plastrist til søer
60x40 cm lukket 
Varenr. 17383

Plastrist til søer
10x40 cm 
Varenr. 18054

Plastrist til søer
30x20 cm 
Varenr. 18094

Plastrist til søer
30x30 cm 
Varenr. 17328
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I STØBEJERNSRISTE TIL COMBI-FLOOR I
STEP-system ti l  søer i  farestier

STEP-systemet er specielt designet til at hæve soen liggeområde for at reducere risikoen for at 
pattegrisene bliver lagt ihjel. Yderligere viser kundernes erfaringer at det hævede liggeområde, 
giver pattegrisene bedre forhold når de diger.

40x60 cm STEP
Varenr. 564061

40x60 cm STEP lukket
Varenr. 564062

Reference:
“Forøget produktivitet fra 33,6 grise pr so til 36,8 grise pr so fra januar til august 2016.
Denne stigning i produkivitet blev opnået efter at farestierne blev ombygget med ACO Funkis STEP-system.
Farmen har opnået flere prestigefyldte præmier for produktivitet i Portugal.”
“Exploração Nuno Correia – Ota” farm, Portugal 
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I STØBEJERNSRISTE TIL COMBI-FLOOR I
En af de største produktsor timenter i  branchen

Ristet med 5% åbninger er udviklet for at reducere lig-
gesår og samtidigt sikre soen et tørt og kølende leje.

Støbejernsrist
40x60 cm lukket 
Varenr. 564063

Støbejernsrist
30x60 cm 
Varenr. 563060

Støbejernsrist
60x40 cm 
Varenr. 566040

Støbejernsrist
60x40 cm 5% åbning 
Varenr. 566041

Støbejernsrist
40x60 cm 
Varenr. 564060

Støbejernsrist
60x60 cm
Varenr. 566060

Støbejernsrist
10x60 cm 
Varenr. 561060
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I VARMEPLADER I
“Made in Germany” som et tegn på godt kvalitet

• Hurtig og ensartet opvarmning
• Bedre udnyttelse af varmen samt et reduceret energiforbrug
• Forbedret velfærd for smågrisene
• Optimal varmefordeling
• Mulighed for enten el- eller vandvarme
• Minimalt vedligehold
• Optimale vækstbetingelser selv for de mindste grise
• Bunden er forsynet med isolerede foliemateriale --> varmen 

stiger opad
• Stor stabilitet og lang levetid
• Billig i installation

17582 L: 120 x B: 40E - 230V, 130W
18409 L: 120 x B: 50E - 230V, 180W
17792 L: 120 x B: 80E - 230V, 270W
18855 L: 140 x B: 50E - 230V, 180W

Varmeplader anvendes i farestalde for at sikre pattegrisene optimal trivsel og bedre overlevelses evne de 
første levedøgn. Med ACO FUNKIs varmeplade får du:

12630 L: 140 x B: 50, 240W med ½’’ rør inv. gevind PVC
12631 L: 120 x B: 40, 240W med ½’’ rør inv. gevind PVC
12633 L: 120 x B: 50, 120W med ½’’ rør inv. gevind PVC
17813 L: 120 x B: 60, 160W
17814 L: 120 x B: 60, 4S 4 sidet
17634 L: 120 x B: 60, 3S, 3 sidet
17640 L: 120 x B: 60, 2S 2 sidet

L

B

H

TILSLuTNING:
I ACO FUNKIs varmeplade for EL, er der i polymerbeton pladen 
indstøbt elektriske varmetråde, hvilket gør installationen nem 
og billig. Der er i denne model mulighed for at forbinde mange 
plader i en serie, dog vil en styring kun kunne trække 1250 W, 
men med et relæ vil der være mulighed for at trække 2500 W 
pr. styring.

TILSLuTNING:
I ACO FUNKIs varmeplade for vand, er der indstøbt højtryks rør i 
polymerbetonen med klemme fittings, hvilket gør installationen 
nem og billig. Der er i denne model mulighed for at forbinde 5 
enheder i serie, hvor temperaturen bliver reguleret af en ter-
mostat.

Ophængssæt til varmeplader 
Varenr. 4960560 

VARMEVANDSPLADER

EL-VARMEPLADER



FOR EUROTIER 2016

NEW PRODUCT
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60 cm

40 cm

I COMFORT PLATE I 
Polymer-plade til gulv i farestalden

  
• Comfort Plate måler 60 x 40 cm og er udviklet til at køle soen og 

samtidig sikre et tørt leje for soen. 
• Pladen er lavet i polymerbeton, så overfladen 

bliver ved med at være skridsikker og uden 
skarpe kanter. 

• Pladen understøttes og holdes på plads af en special ud-
viklet plastunderstøtning, som sikrer, at pladen følger gulvets 
overflade. 

• Comfort Plate kan anvendes som erstatning til almindelige beton-
fliser, hvis de er blevet ru i overfladen.

UNDERSTØTNING TIL COMFORT PLATE:

560300 Plastramme 20x40 cm til polymerplade, grøn                 
   (3 stk. pr. 1 polymerplade)

560305 Polymerplade til faresti 60x40 cm
560310 Polymerplade til faresti, komplet

• Beskytter søerne mod skuldersår 
• Afkøler soen
• Skridsikker overflade 
• Ingen skarpe kandter
• Altid tør overflade
• Nem montering
• 5 gang længere levetid 

end almindelig beton

FOR EUROTIER 2016

NEW PRODUCT



10

Danish Design i german Quality i global experience

96980
2000006570 mm

32 mm
 17190

120 mm

32 mm

 17191

Varenr. Dimension, 
mm Længde

Max spændvidde, cm

Smågrise Søer
Med støbejern 

under soen

17189 70 X 32 6 m 160 120 -
17190 70 x 32 Spec. længde 160 120 -
17191 120 x 32 5 m 280 240 260
17192 120 x 32 5,5 m 280 240 260
17193 120 x 32 6 m 280 240 260
17194 120 x 32 Spec. længde 280 240 260

1. GLASFIBER UNDERSTØTNING

Varenr. Dimension, 
mm Længde

Max spændvidde, cm

Smågrise Søer
Med støbejern 

under soen

96976 120 x 30 Spec. længde 310 270 280
560285 120 x 30 2,85 m 310 270 280
560290 120 x 30 9 m 310 270 280

2. DELTA UNDERSTØTNING Fod til støtteben, sæt, til glas-
fiberbæringer
Varenr. 96980

Rør PVC Ø50 x 2,4, 10 Bar, pris 
per meter
Varenr. 20000065

Fod til glasfiberbæringer
Varenr. 96982

Vægholder til glasfiber- 
og stålbæringer
Varenr. 17234

I UNDERSTØTNING OG TILBEHØR I
Glasfiber og Delta understøtninger
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I TILBEHØR TIL PLASTRISTE I
Justering på stedet

• Godt design

• Innovativ løsning 

• Spar montageomkostninger

• Nem tilpasning i længden og bredden

Endeliste til plastrist
Varenr. 09105

Sideliste til plastrist
Varenr. 18083

Endeliste til sorist
Varenr. 17667

Renselem til faresti
38,5 x 18,5 cm, rustfri
Varenr. 18169

Afstandstykke til PVC gulv 
30 x 40 x 58,3 mm
Varenr. 8500301

Renseprop L13 x B10 x H15 cm
Varenr. 01777
Renseprop L21 x B13 x H7 cm
Varenr. 554164
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30308071

1920241 96965

96967

1900241

30888 30887

30847 30847

100-120 mm 120-160 mm

I BEFÆSTELSE I
Befæstelsesløsninger til plast- og støbejernsriste

I. FASTGØRELSE AF PLASTRISTE
30847  Anker M8 til plastriste
90130847 Anker M8, stor
30887  Maskinbolt 8 x 120 (Torx 50)
30888  Maskinbolt 8 x 90 (Torx 50)
30308071 Buttonhead rustfri M8 x 70 uden skive
1900241 Påboltningsbeslag, 10 stk.
18958  Rombe skrueanker til plastriste til 
  smågrise (pose med 10 stk.)

II. FASTGØRELSE AF STØBEJERNSRISTE
1920241 Påboltningsbeslag 
1900241 Påboltningsbeslag - sæt, 10 stk.
96965  Monteringsbeslag
96967  Beslag til montage - sæt, 10 stk.
30308071 Buttonhead RF M8x70 u/skive TORX 50

J-bolt montering - Varenr. 30847 og 90130847

Montering af rombeanker - Varenr. 18958
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I SMÅ DETALJER - STOR FORSKEL I
“Vi sparer 2 uger om året på vask med ACO FUNKI gulv”

reference: 
“Der blev bygget en ny smågrisestald i 2016, identiske sektioner, bortset fra plastikgulvet.
Detaljen gør forskellen: 6 timers vasketid for ACO Funki gulvet modsat 7,5 timers vasketid pr sek-
tion for konkurrentens gulv = 20% mere vasketid. ACO Funkis gulv er også både stærkere og mere 
stabilt.”
Karsten Kur Jensen, risgaarden, Viborg, denmark - 2150 søer, 83000 smågrise

VASKeTId: 6 TImer Per SeKTION VASKeTId: 7,5 TImer Per SeKTION
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I FARESTI-KOMBINATIONER I
Utallige muligheder
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I FARESTI-KOMBINATIONER I
Utallige muligheder



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning 
 
T. +45 9711 9600
www.acofunki.com
www.egebjerg.com               

16 B-8515-DKDer tages forbehold for ændringer og trykfejl.


