
FUNBAR

– Overholder du lovgivningen 

om redebygnings-, rode- og 

beskæftigelsesmaterialer?

Med Funbar produktserien 

lever du op til alle krav og anbefalinger 

med minimal arbejdsindsats

ikadan.dk



SKÆRPEDE KRAV TIL 
RODE- OG BESKÆFTIGELSES-
MATERIALER
Lovgivningen stiller krav om, at alle svin har permanent adgang til rode- og 
beskæftigelsesmateriale. Ved den seneste revision af vejledningen, er der 
foretaget en række ændringer i krav og anbefalinger, som blandt andet præ-
ciserer, hvilken diameter holdere til halm, briketter, træstokke mv. skal have. 
Funbar lever op til de nyeste krav og anbefalinger.

REDEBYGNINGS- 
MATERIALE I
FARESTALDEN
Kravet om redebygningsmateriale i farestalden i ugen op 
til faring og efterfølgende adgang til rode- og beskæf-
tigelsesmateriale, er vanskeligt at overholde, ikke mindst i 
stalde med fulddrænet gulv. F.eks. skal halm tildeles ofte, 
for at sikre søerne permanent adgang. Det betyder ekstra 
arbejde og måske også et stort halmforbrug plus proble-
mer med gyllehåndtering. Funbar kan nu også anvendes 
til redebygningsmaterialer i farestalden.

FUNBAR - ARBEJDSLETTELSE 
OG ALLE REGLER OVERHOLDT
Ikadan har videreudviklet Funbar – produktserien, så arbejdet med tildeling 
af redebygnings-, rode- og beskæftigelsesmaterialer er reduceret til et abso-
lut minimum, og sikrer samtidig at lovgivningen er overholdt.

Funbar – produktserien er modulopbygget. Det betyder, at der altid kan 
findes en model, som passer til den type strøelse eller rode- beskæftigelses-
materiale, man vil anvende, f.eks. langhalm, snittet halm, halmbrikketter, 
træstokke mv., ligesom der findes modeller, som passer til de fleste stald-
typer. Funbar kan også leveres, så den kan omstilles fra halm til f.eks. en 
træstok – uden brug af værktøj.



I anledning af Nutrifair tilbyder vi Funbar til en ekstraordinær god pris. Priserne gælder til 

udgangen af februar måned 2014

Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

ANVENDELSE

MESSETILBUD

Model 1

Model 1 58,- 50-99 10%

85,- 100-199 15%

249,- 200-999 20%

299,- 1000-1999 25%

349,- over 2000 30%

Model 2

Model 2

Model 3

Model 3

Model 4

Model 4

Model 5

Model 5

DKK MÆNGDERABAT

SMÅGRISE

PRIS PR. STK

SLAGTESVIN LØBE-KONTROLSTALD

MÆNGDE

FARESTALD

RABAT

Få et godt tilbud på 

Ikadans stand på 

Nutrifair den 22. og 23. 

januar 2014, stand nr. 

1130 i hal A.



”Det sidste års tid har vi deltaget i udviklingen af Funbar til farestalden, og kan se gode muligheder 
for at lette arbejdet med at tildele redebygnings- samt rode- og beskæftigelsesmaterialer” slutter 
Per og Ole Overgaard.

Ikadan System A/S . Højris Allé 89 . 7430 Ikast . www.ikadan.dk

OVERGAARD MULTISITE OM FUNBAR
Overgaard Multisite har brugt Funbar i smågrise- og poltestaldene i flere år, og er godt tilfreds med 
den arbejdslettelse Funbar giver. ”Vi sætter en ny træstok i holderen, lige inden vi sætter et nyt hold 
grise i stalden. Det er nemt, og så er det jo også rart at vide, at vi overholder lovgivningen”, udtaler 
Per og Ole Overgaard.

Mød os på Nutrifair den 22. og 23. januar, stand nr. 1130 i hal A. 
Kom og få en snak om hvilken Funbar, der passer til dit behov.

Ring og bestil Funbar på tlf. 9660 6400 eller 

send en mail til ikadan@ikadan.dk. 


