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Ikadan 
– tradition for at
tænke fremad
Navnet Ikadan er en sammentrækning af Ikast og Danmark. Vi holder 
stædigt fast i vores innovation, udvikling, kundekontakt, salg og høj- 
teknologiske plastproduktion fra basen i midtjyske Ikast. Siden 1984 har 
vi udviklet og fremstillet gulv- og indretningssystemer til moderne svine-
produktion i mere end 40 lande.

Med Ikadan får du maksimal kvalitet til pengene, hurtig leveringstid og 
en tæt dialog med vores konsulenter, der har stort kendskab til moderne 
svineproduktion og optimal indretning af moderne staldanlæg. Vi tænker 
fremadrettet i forhold til branchens behov og kan fleksibelt indrette pro-
duktionen af sprøjtestøbte emner efter de nyeste krav omkring gulvud-
formning, indretning, fodring og dyrevelfærd.

Hos Ikadan udvikler vi løbende vores program inden for moderne gulv- og 
staldindretningssystemer, og højteknologisk, automatiseret plastproduk-
tion sikrer global konkurrenceevne.

ULTRAFLEX - NYE TIDER - NYE KRAV
Modulgulve er fremtidssikret

Igennem mere end 30 år har Ikadan leveret gulvsystemer i plast- og 
støbejernsmoduler. Plast har vist sig at holde til det hårde staldmiljø i 
modsætning til en række andre materialer. Der stilles konstant nye krav 
til sti- og gulvindretning. Derfor går udviklingen hos Ikadan i retning af en 
række specialmoduler, der betyder, at man med modulgulve er fremtids- 
sikret. Et byggeklodssystem kan opbygge det ønskede gulvsystem og 
derved kan gulvet let ombygges, såfremt der fremkommer nye krav eller 
ønsker om sti- eller gulvindretning.
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IKADAN ULTRAFLEX
til farestier med 
løsgående søer

Et særdeles fleksibelt ristesystem, hvor moduler i plast eller støbejern  
kan sammensættes fuldstændigt efter behov. Systemet kan således 
nemt tilpasses den aktuelle produktion – fra faresti til smågrisesti. 
Derfor er Ikadan ULTRAFLEX den fremtidssikrede løsning.

IKADAN ULTRAFLEX TIL FARESTIER MED LØSGÅENDE SØER

Gennem mere end 15 år har vi deltaget aktivt i udviklingen af  gulvsystemer til
farestier med løsgående søer. En Ultraflex gulvløsning udføres i materialerne plast, 
støbejern og beton samt vores varmeplader i smågrisehulen, alternativt med lukket rist eller gum-
miplade.

Vi har en række forskellige elementer, der kan tilpasses den valgte stitype/fabrikat. 
Der kan være mange penge at spare ved at få et gulvlayout udført så tidligt så muligt i projektfasen.

Spørg Ikadan og få vores byggemappe tilsendt eller tjek vores hjemmeside www.ikadan.com for mere inspiration og gode råd.
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IKADAN ULTRAFLEX
til farestier med boks

IKADAN ULTRAFLEX TIL FARESTIER MED BOKS 

Der findes et utal af kombinationsmuligheder til denne stitype 
(spørg om specialbrochure). En Ultraflex gulvløsning vil her være en 
kombination af plast, støbejern, betonelementer og/eller 
gummielementer.

I smågrisenes opholdszone - hvad enten det er med eller uden 
hule - anbefaler vi Ikadans plastvarmeplade. 
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IKADAN ULTRAFLEX
smågriseriste

IKADAN ULTRAFLEX TIL SMÅGRISE

Vi har mange muligheder for at indrette optimale gulve til smågrise-
stier. De nyeste elementer på 120x60 og 60x80 cm leveres som åbent 
ristegulv, med 10% åbningsareal, eller helt lukket overflade. Desuden 
leveres der også et betonelement med 10% åbningsareal, der kan 
indbygges i Ikadan Ultraflex indsatsmodul. Der kan i udvalgte områder 
ligeledes etableres støbejernselementer i samme størrelser som 

plastelementerne. Ikadan Ultraflex kan tilpasses de fleste kanalbredder. 
Derved er det let at udskifte tærede stål- eller støbejernsgulve med en 
Ikadan Ultraflex plastristeløsning. Et specielt monteringsbeslag gør det 
muligt at ophænge Ikadan Ultraflex riste i de eksisterende kanaler.
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Ikadan System har udviklet særlige varmeplademoduler til el- eller 
centralvarmebaseret varmetilførsel. Varmeplader er en investering, 
der hurtigt tjener sig ind gennem det bedst tænkelige miljø for 
smågrisene og giver muligheden for bedre tilvækst. 

Varmepladen til vand er fremstillet i plast eller i polymerbeton, som 
er behageligt for dyrene at gå og ligge på. Varmepladen er i samme 
størrelse som ristene og kan sammenbygges efter behov. Alle fittings 
er i plast og nemme at montere uden brug af værktøj.

ULTRAFLEX
varmeplade
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TILBEHØR

Afstandsstykke 40x45x12mm Ophæng til glasfiberbæringer Glasfiber-bæring 120 mm høj

Quick lock Endeklods 

IKA bæring glasfiber 120 mm

IKA bæring glasfiber 85 mm

Midspan support

Smart Fastener

Mulighed for højdetilpasning
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ULTRAFLEX RISTE
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RUSTFRIT STISYSTEM

Plastmaterialer vinder større indpas ved indret-
ning af moderne svinestalde. Derfor er Ikadan 
Multiflex det naturlige valg, idet vi råder over et 
komplet program med indretning til løsgående søer, 
farestier samt smågrise- og slagtesvinestier, hvor 
størstedelen er udført i plast.

MULTIFLEX 
CELLEPANELER
EN 100 % RUSTFRI INDRETNINGSLØSNING

Elementerne er støbt som plader med en celleopdeling på bagsiden. 
Efterfølgende svejses pladerne sammen celle mod celle. Overfladen bliver 
således lukket på begge sider, samtidig med at den indvendige sandwich-
konstruktion gør panelet stærkt og selvbærende. Derved skal der ikke 
anvendes stolper. Ikadan Multiflex panelsystem leveres som lukket panel, 
med plastgitter øverst, eller med helt åbent plastgitter.  De meget åbne, 
ellipseformede gittermoduler i plast sikrer optimal ventilation af stien. 
Ikadan Multiflex panelsystem leveres i 35 mm og 50 mm bredde. 

Alle monterings- og lågebeslag både til 35 mm og 50 mm er udført i plast. 
Fodbeslag er dog udført i rustfrit stål. Kravet til fremtidens sti-indretning 
er funktionalitet, rustfrie materialer, hurtig og let montage, ligesom der 
stilles større og større krav til hygiejne og arbejdsmiljø. 
Vores fuldautomatiske produktionsanlæg i Ikast, hvor alle arbejdsgange 
er automatiseret, sikrer at Ikadan Multiflex kan leveres til absolut konkur-
rencedygtige priser.

Hæve/sænke 
låge i plast, 
leveres både til 
35 og 50 mm 
panel.

Rustfri 
lågesæt til 
hele stibred-
den - kan 
åbnes i begge 
sider.
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Ikadan Multiflex stisystem i 35 og 50 mm benyttes til slagtesvine-
stalde. Også her kan paneler med hel eller delvis åbent gitter tilpasses 
helt efter kundens ønsker.

Ikadan Multiflex er derfor det naturlige valg både ved nybyg og reno-
vering af bestående stalde. Alle inventardele er produceret på vores 
fuldautomatiske fabrik i Ikast og kan derved let tilpasses alle stimål - 
og til konkurrencedygtige priser.

MULTIFLEX 
PANELER TIL 
SLAGTESVINE-
STIER
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VÅDFODER-VÆGGE
Leveres til alle stityper uanset fabrikat. Ikadan Multiflex vådfodervæg leveres med 50 mm integreret 
udfodringsrør i væggen. Rørene er 
placeret med 45° hældning, hvilket sikrer let og hurtig udfodring. 

Hældningen sikrer samtidig en god fordeling af foderet i hele krybben, hvilket mindsker aggressioner 
og uro under udfodring. Ikadan Multiflex vådfodervæg leveres færdigmonteret og fuldsvejst, dvs. 
uden samlinger og stolper, som kan danne grobund for bakterier. Leveres med krybbe i plast eller 
rustfrit stål.
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MULTIFLEX 
PANELER TIL
SMÅGRISESTIER

Ikadan Multiflex stisystem i 35 mm benyttes til smågrisestalde. 
Panelerne kan leveres med hel- eller halvåbent gitter, som sikrer 
optimal ventilation i stierne. Panelet benyttes også som overdækning 
- en let og rengøringsvenlig overdækning af smågrisenes lejeareal. 
Låger kan leveres både som hæve/sænke-låge eller bred låge, der 
kan åbnes i begge sider.
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BAGLÅGESYSTEM
til farestier

Den kendte renseåbning i Ikadan Ultraflex gulve gør det let at fjerne 
evnt. ophobet gødning langs stiens baglåge. Baglågesystemet kan 
skråtstilles og derved dække renseåbningen under, og i de første dage 
efter faring. 

Baglågen er forsynet med et håndtag i siderne og midtpå, så man med 
en hånd kan betjene den meget lette låge. Baglågesystemet består af 
få løse komponenter hvor alle detaljer er indbygget i stolpesystemet.

MULTIFLEX PANELER 
TIL FARESTIER

Stiskillerum er udført i Ikadans  35 mm Multiflex celleplader samt plaststolper med fodplader.
Stiskillerummene til en faresti til løsgående søer kan udføres i Ikadan Multflex cellepaneler 35mm eller 50 mm. 
Ikadan Multiflex skillerumsplader er meget lette at rengøre. 
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ALTERNATIV INDRETNING TIL ØKOLOGISKE SVINESTALDE

De robuste Multiflex paneler i 50 mm kan med fordele anvendes 
til indretning af drægtighedsstalde. 
 
Multiflex paneler er lette at montere, og med de glatte 
overflader meget lette at  rengøre. 

MULTIFLEX paneler til
løsgående drægtige søer
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IKADAN UNIC-X 
FODERAUTOMATER  
til tørfoder

Trug i rustfrit stål. Leveres også i polymerbeton. Vand i 1 eller 2 sider.  
Fås til slagtesvin og smågrise.

Der er følgende valgmuligheder for at designe den for dig optimale automat.

                                                                                      SMÅGRISE:            SLAGTESVIN:

1. Rørmodel grundmodul  X                              X

2. Ekstra rørhøjde  X                              X

3. Rørmodel til sammenbygning   X                              X

4. Tragtmodel                  X                              X

5. Tragtmodel til sammenbygning   X                              X

6. Rustfrit trug med vand i to sider   X                              X

7. Rustfri trug med vand i en side  X

8. Polymer krybbe med vand i en side                        X

9. Bred polymer krybbe til dobbelt foderautomat med 2 vand  X  

10. Drypvanding   X

CLIPS SAMLING af
dobbelt automater
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IKADAN FODERAUTOMATER TIL SMÅGRISE OG SLAGTESVIN

Serien af Ikadan foderautomater er udviklet med baggrund i årelang 
erfaring indenfor plastproduktion og mekanisering til svinestalde. Der 
er således brugt den senest tilgængelige landbrugsfaglige viden, og 
den nyeste produktionsteknik. Fodringsprincippet tilgodeser grisenes 
behov for at rode, da de skal aktivere automatens rodeanordning for at 
få tildelt foder. Det betyder samtidig, at truget bliver holdt rent og fri for 
gammelt foder, så hygiejne og sundhedstilstand er i top. Drypvandingen 
sikrer at de små grise lærer at drikke straks, og vandgennemskyl-
ningssystemet gør at alle grise får frisk og rent vand ved indsættelsen. 

De transparente fodertragte gør det nemt og overskueligt at se om 
grisene æder som forventet i de forskellige stier.

Automaterne kan du selv designe til såvel smågrise som slagtesvin. For-
delen herved er at du kun får de features du har brug for, og ikke betaler 
for noget du aldrig bruger.

Fællesnævneren for udviklingsarbejdet har været: 
Naturlig og nem at betjene for grisene, betjeningsvenlig for personale, 
minimalt foderspild, ingen problemer med brodannelse, nem rengøring 
og  rent og frisk vand til grisene.
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BITE RITE 
beskæftigelses-
materiale
IKADAN BITE-RITE TIL SMÅGRISE OG SLAGTESVIN

Bite-Rite er et enkelt og effektivt produkt, der aktiverer smågrise og 
slagtesvin, så uhensigtsmæssig adfærd som halebid, flankepufning og 
øresutning forebygges og begrænses.

Den danske lovgivning vedr. EU-direktivet om rode- og beskæftigelses-
materiale er nu på plads. Den kræver, at rodemateriale skal bestå af 
naturmaterialer, der kan bearbejdes og røre gulvet. Da Sisal-reb er et
godkendt og samtidig virkningsfuldt materiale, tilbyder Ikadan en prak-
tisk rebholder til Bite-Rite. Ikadan Bite-Rite kan også fås med træstav 
som tilbehør. Der findes 2 forskellige modeller - en til smågrise og en til 
slagtesvin.
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FUNBAR

IKADAN FUNBAR TIL TRÆSTOKKE

Diameter øget i henhold til ny vejledning og leveres som modulopbygget 
enhed. Funbar består af et enkelt U-formet plastprofil beregnet til en 
træstok og monteres på stivæggen 25 cm over gulvet. Udover at dreje 
træstokken rundt, og skubbe den vertikalt og horisontalt, bider grisen 
i træet. Efterhånden som træet bides i stykker, falder stokken længere 
ned i profilet. Der skal ikke længere bruges tid, værktøj og besvær med 
at skifte materiale midt i et hold.

TILSTRÆKKELIGT OG FRISKT HELE TIDEN

Funbar gør arbejdet med tildeling af friskt rode- og beskæftigelsesma-
teriale overflødigt for staldpersonalet. Ingen skal mere tænke på, om der 
er tilstrækkeligt rode- og beskæftigelsesmateriale - det er der bare.

FUNBAR TIL HALM OG TRÆSTOKKE – TIL FARESTIER

Undersøgelser har vist, at tildelingen af strøelse samt rode- og beskæf-
tigelsesmaterialer beroliger søerne før og efter faring. 

Funbar dispenseren til halm og træstokke fungerer som både rode- og 
beskæftigelsesmateriale.

Lovgivningen i EU stiller krav om, at soen altid skal have adgang til 
redebygningsmateriale i den første uge indtil faring samt efterfølgende 
have adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale. Ikadan Funbar til 
farestier kan ændres fra halm til træstokke – og uden brug af værktøj - 
og dækker dermed ovenstående behov.

FUNBAR TIL LØBEKONTROLSTALDE

En stærk Funbar til skillerumslægte. Konstrueret til det hårde miljø i 
en løbe-kontrolstald. Produceret i rene plastråvarer, og designet til høj 
hygiejne, og lang levetid. Forsynet med en forstærkningsbøjle i rustfri 
materiale, der giver ekstra styrke og stabilitet. Let et montere i enhver 
løbeboks, og løbe-kontrolstaldens øvrige stisystemer.
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Ikadan 
idekatalog

USA SALGSKONTOR
Ikadan System USA Inc. 
305 Wendover Ln
Wilmington, NC 28411
Mob. +1 910 590 5179
Tel. +1 910 319 7991
ikadan.greg@gmail.com

ADMINISTRATION
1860 Renaissance Blvd  
Sturtevant, WI 53177, 
tel. +1 262 884 4577

UKRAINE
ADMINISTRATION, LAGER,
SALGSKONTOR OG SHOWROOM
Ikadan Ukraine LLC
Lychakivska str. 33A
79007 Lviv
Ukraine
Tel. +380 322 971 447
Tel. +380 505 493 448
Email: mn@ikadan.com

DANMARK SALGSKONTOR, ADMINISTRATION, 
PRODUKTION, LAGER OG SHOWROOM
Ikadan System A/S 
Højris Allé 89
DK 7430 Ikast
Tel.  +45 9660 6400
Fax  +45 9660 6436
Email: ikadan@ikadan.dk

www.ikadan.dk

Dette er også en 
byggemappe, hvor du 
har alle vore produktin-
formationer og skitser 
over mange forskellige 
indretningsforslag.




