
  

Vi er med hele vejen fra idé til virkelighed 

Sov trygt om natten - 24 / 7 / 365  

Vi sikrer dig de rigtige løsninger - første gang 

Grotrian A/S er din samarbejdspartner omkring din stald og malkecenter. Vi har en  

stor egenproduktion med bl.a. udmugning, broklap, hæve/sænke gulv, kodriver. 

Vi er leverandør af de nødvendige reservedele til malkeanlæg, køleanlæg og udmugning. 

Fra h. Lars H. Grotrian, Direktør og  

Jan Søgaard, Salgs Direktør 

Stald & Management Teknik 

Køl & Varme Service 

Industri & Smede Service 

Laser & Vandstråleskæring 
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 Vi er med hele vejen fra idé til virkelighed  

 Vores sælger er med fra idefasen 

 Til skitser og bankmøder 

 Implementering og opfølgning 

 

Sov trygt om natten - 24 / 7 / 365  

 Som din servicepartner får du i Grotrian A/S en leverandør som via dialog har 

som mål at - du kan sove roligt og trygt om natten 

 Der er styr på teknikken 

 Er uheldet alligevel ude svarer vi 24 / 7 / 365 

 

Vi sikrer dig de rigtige løsninger første gang 

 Vi arbejder med projektering, salg og service 

 Vi arbejder sammen med markedets mest erfarne leverandører 

 Vi sikrer dig de rigtige løsninger hver gang - første gang 

VAGTTELEFON 

Stald & Management Teknik:  70 26 82 12 

Køle & Varmeservice:  70 26 84 12 

 

 

VAGT 24 / 7 / 365 - SIKRE DIG VED UHELD 
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Afimilk - In-Line MilkLab 

Aktivitets og sundhedsovervågning 

Mælkemåler 

AfiLab 

Selektion 

Grotrian samarbejder med Israelske Afimilk, som er verdensførende indenfor  

malkning og management teknik. Afimilk har udviklet top udstyr til at overvåge  

og registrere alt hvad der sker med koen, fra brunst til kælvning, malkning og  

kontrol af mælken. 

24 / 7 / 365  overvågning af koen. 
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AfiMilk -  

AfiFarm 5.2 
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Grotrian - Projekt eksempler 

SBS 50° 

SBS 90° 
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Grotrian - Projekt eksempler 

Karrusel 
TDM platform,  

med Afimilk udstyr 

og 30 - 80 pladser 

Vandsenge til køer 

For at opnå den optimale kokomfort 
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Køle & Varme Service 

 

Mange års erfaring giver os optimale betingelser for at rådgive og  
vejlede vores kunder. Vi hjælper dem med at få overblik over  
mulighederne og dernæst finder vi, i tæt samarbejde, den bedste  
løsning for dem - første gang! 
 
 

Vi levere kundespecifikke køleløsninger, til et hvert behov -  
Alt fra renovering til helt nye anlæg.  

Vores montører står altid klar, til at tage fat  
på en ny opgave. Og sætter en ære i at ting 
bliver gjort ordenligt. Vi kan klare de fleste  
løsninger i stalden. 

Her i huset er vi i besiddelse af den  
nødvendige viden og erfaring, samt de  

nødvendige kompetencer, certifikater og  
autorisationer til at løse opgaverne. 

Vi projekterer, leverer og servicerer, inden for både landbrug, 
forretninger og industrikunder, som har behov for køling, vvs 
eller vanding.  
I forbindelse med projekterne tilbyder vi vores kunder tryghed 
med en serviceaftale og sikrer at vores montører er uddannet 
i produkterne. 
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Opgradering af malkeanlæg 

Vi leverer mange typer af  

malkesæt og pattegummi. 
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Egenproduktion 

Hæve sænke gulv 

Grotrian hæve/sænke gulv udmærker sig ved en enkel  

konstruktion. Hæve/sænke funktionen foregår ved at  

kombinere en hydraulikcylinder og et kædetræk over  

ruller. Dette giver en rolig og ensartet kørsel. 

Optioner for hæve/sænke gulv : 

 - Mål og udformning efter kunde ønske, også koniske. 

 - Malkegrav 

 - Udvendig karrusel 

 - Indvendig karrusel 

 - Rustfri 

 - Varmgalvaniseret 

 - Kan leveres i flere sektioner,  

   relevant ved flere malkere. 

Kodriver - Heavy Duty 

Grotrian kodriver Heavy Duty betjenes med fjernbetjening. Styringen er  

bygget op over en PLC, hvilket giver mulighed for adskillige justerings  

muligheder, med hensyn til hastighed, step, moment-grænse m.v. Der  

kan monteres en skraber på kodriveren, til at skrabe opsamlingspladsen  

efter malkningen.  

Grotrian kodriver Light betjenes også med fjernbetjening. Styringen er bygget op over  

en PLC, hvilket giver justeringsmuligheder. Moment-grænsen indstilles mekanisk. 

Kodriveren tilpasses den enkelte opsamlingsplads og bliver hurtigt en  

uundværlig hjælper i hverdagen. Fremdriften er synkroniseret ved hjælp 

af kædetræk og en gennemgående aksel.  

Selektionsboks - en unik medhjælper 

En hurtig og sikker selektion af køerne er en betingelse for at få optimal udbytte af  

management systemet. Selektionsboksen kan leveres som 2-vejs eller 3-vejs boks.  

Kommunikationsmodul fra Afimilk for fuld integrering med malkeanlægget. 

Komplet selektionsboks fra GROTRIAN med trykluftscylindre  

til styring af låger. Grotrian Selektionsboks leveres med: 

 - Texas låger. 

 - S- gate. 

 - Indbyggede trin for ko adskillelser. 

 - COW-push som option. 

 Kan tilpasses eksisterende rammer i stort omfang. 
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Egenproduktion 

Broklap version 1 og 2 

 Enkelt, robust og driftssikker. 

 Hydraulisk drift giver problemfri drift. 

 Lavt energiforbrug. 

 Ingen svineri på foderbordet når køerne drives til malkning. 

 ”Luk” foderbordet op med et enkelt tryk på en knap. 

 Broklappen kan integreres i resten af inventaret. 

 Valgfri indbygningshøjde, fra 10 cm. 

Trækhjul 

Trækhjul til skraberanlæg med kæde.  

Fast nav = engangsinvestering.  

Problemfri frigørelse fra gear-aksel. 

Fås i to varianter og 5 størrelser.  

Til forskellig slidt kæde 8, 10, 12, 14 og 16 mm. 

Måledorn, til at måle din kæde for, at bestille nye trækhjul. 

Udmugning - linespil  

Skrabe anlægget har ingen følere/sensorer i kontakt med gødningen, men har  

indbygget et modstandsstyret stop. Det vil sige, at når skraberen møder modstand, 

vil anlægget stoppe automatisk, ved en programmeret modstandsstyrke.  

Denne funktion er bl.a. med til at modvirke ben skader på dyrene, samt mulighed  

for gummibelægning til at beskytte dyrene endnu mere. Med programmeret  

PLC styring og indbygget vinterprogram, der bl.a. forebygger at 

wiren fryser fast om vinteren.  

Med et Grotrian skraberanlæg får du en: 

Dyrevenlig  -  enkel  -  driftssikker  -  robust  -  enhed,  

med mulighed for service 24-timer i døgnet. 

Udmugning - kædeanlæg 

Det gennemprøvede kædeanlæg, til effektive landbrug. Vores kædestation  

er bygget således, at man på byggepladsen kan vælge byggeform:  

venstre / højre / lige. Med programmeret PLC styring og indbygget  

vinterprogram. Det forebygger bl.a. at kæden fryser fast om vinteren.  

Anlægget er uden switche, og stopper ved modstand. 

Grotrian har et stort udvalg af forskellige skrabertyper, i høj kvalitet. 

Kapilarhjul er standard monteret med Grotrian trækhjul.  

Vi har et stort udvalg i trækhjul, som kan udskiftes efter hvor slidt  

kæden bliver, så kan kæden nedslides helt inden udskiftning. 
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Fiber og Gylle udstyr 

Fra Grotrian  A/S 

Bauer BRU anlæg 

Landia  

Gyllepumper  

og Mixere 

Bauer Separator 

Gyllefiber 

Super strøelse 
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Kontaktoplysninger 

Kundespecifikke løsninger: 

”Alt hvad du ønsker” 

 Grotrian A/S  -  Østergade 2, Østrup  -  9600 Aars 

 98 65 80 12  -  info@grotrian-as.dk  -  www.grotrian-as.dk 

 Aut. Køl og VVS ISO9001:2015 , Rustfri og Arbejdsmiljø certificeret 

 

 

 

Grotrian A/S har en lang og bred erfaring inden for malkning og stald teknik. 

Vi samarbejder med ”gennemprøvede” leverandører på alle områder,  

det giver dig sikkerheden i dine investeringer. 

 

Troværdighed - Nærhed - Respekt - Kvalitet - Udvikling 

**Billeder i denne brochure er kun retningsvisende 

 

 

Stald & Management Teknik Køl & Varme Service 

Industri & Smede Service Laser & Vandstråleskæring 

Gulvrist til tank/

teknik rum efter 

mål 

Vandvogn til ATV 

Automatisk gulvspuling 

http://www.findsmiley.dk/701101

