
Du har dyrene
Vi leverer rammerne
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Farehytte
Rundbue-model

Solid, rummelig og praktisk
Rundbuehytten leveres i to størrelser. Ved 
begge modeller er der mulighed for en 
separat grisehule med udvendig lukning og 
gasvarmesæt. Det giver mulighed for at give 
grisene større komfort og trivsel.

Rundbuehytter i både den ene og anden 
størrelse kan leveres med samme tilbehør som 
vores A-hytter. 

Tilbehør :
• Grisehule m/udv dør (Varenr. 1412)
• Gasvarmesæt (kun t/grisehule) (Varenr. 1413)

5,6 m2 hytter (Varenr. 1410)

Bredde 244 cm

Højde 124 cm

Længde 237 cm

Isolering 50 mm polystyren plader i gavl  
50 mm glasuld i tag

Størrelse 5,6 m2

Teknisk beskrivelse

8 m2 hytter (Varenr. 1411)

Bredde 244 cm

Højde 124 cm

Længde 340 cm

Isolering 50 mm polystyren plader i gavl  
50 mm glasuld i tag

Størrelse 8 m2

• God plads til at komme ind i hytten

• Solide løftekroge

• God arbejdshøjde

• Indgang i begge ender gør det muligt at 
vælge, hvilken indgang der skal være åben

Varenr.  1410/1411

Varenr. 1413

Varenr.  1412

Varenr.  1410/1411



Farehytte
XL til 2 søer
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Ergonomisk Hytte
Vores nye type Farehytte er der lagt vægt på en ergonomisk 
arbejdsgang med plads til 2 søer. Smågrisene har en hule, 
hvortil der kan lukkes af for søer, hvilket letter arbejdet 
med grisene.
 

Hytten kan udstyres med gas eller elvarme. Hytten flyttes 
let med de 2 kraftige kroge.
Tag og sider er med 50 mm isolering.

Varenr. 1420

12 m2 hytter (Varenr. 1420)

Bredde 400 cm

Højde 120 cm

Længde 300 cm

Isolering 50 mm

Størrelse 2 x 4 m2 + hule

Teknisk beskrivelse

Tilbehør:
• Gasvarme (Varenr. 1421)
• Elvarme (Varenr. 1415) 

NYHED
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Farehytte
Model A

4,6 m2 hytter (Varenr. 1401)

Bredde 190 cm

Dybde 235 cm

Højde 113 cm

Plader 0,9 mm

Isolering 50 mm polystyren plader

Vægt 190 kg

Størrelse 4,6 m2

Teknisk beskrivelse

• God læ i hytten på grund af  
indgangens placering

• Kraftige karme med ovale huller  
for let isætning af døre

Godt klima
Hytten er fuldisoleret med 50 millimeter polystyren-
plader i gavle såvel som tag. Ventilation og inspek-
tionsluge i baggavl er med til at give hytten et godt 
indeklima. Hytten kan desuden leveres med dør i 
begge ender.

God investering
Hyttens udformning gør det lettere at tilse dyrene, 
ligesom den er nem at rengøre. Den totale galvani-
sering sikrer hytten en lang holdbarhed, hvilket gør 
hytten til en god investering.

 Vinterstrimmel: Varenr. 1408

Gitterdør : Varenr. 1403

Pladedør : Varenr. 1404

Forgård : Varenr. 1402

Isoleret pladedør : Varenr. 1405

Dørforhøjer : Varenr. 1406

Varenr.  1401



6

Drægtighedshytte
10 m2 & 12 m2

Stærk konstruktion med isoleret tag
Hytten produceres i både 10 m2 og 12 m2  – 
begge modeller med isoleret tag. Den er bygget 
på en kraftig profilrørsramme med stålgavle.

Hytten kan leveres med døråbning i begge 
ender eller med luftspjæld i baggavl.

God dyrekomfort
Som ekstraudstyr kan hytten leveres med 
isolerede gavle med optimal komfort for 
dyrene. Desuden kan der tilvælges enten 
gitterdør eller pladedør.

Tilbehør:
• Gitterdør (varenr. 1502)
• Pladedør (varenr. 1503)
• Isoleret gavl (varenr. 1504)

Varenr. 1500/1501

Gitterdør: Varenr. 1502

Pladedør: Varenr. 1503

10 m2 hytter (Varenr. 1500)

Bredde 244 cm 

Højde 125 cm 

Længde 417 cm 

12 m2 hytter (Varenr. 1501)

Bredde 244 cm 

Højde 125 cm 

Længde 500 cm 

Teknisk beskrivelse
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Ekstra stærk konstruktion med isoleret tag
Hytten produceres i 14 m² med isoleret tag.
Den er opbygget over en kraftig ramme af 
profiljern.

Den leveres med stor luftspjæld i bag.
Som ekstra udstyr kan den leveres med en kraf-
tig løftebom i fuld længde, så den let kan flyttes 
med pallegafler.

Varenr. 1514

Tilbehør:
• Løftebom i fuld længde (Varenr. 1507) 
• Pladedør (Varenr. 1503)
• Gitterdør (Varenr. 1502)

Drægtighedshytte
14 m2 

14 m2 hytter (Varenr. 1514)

Bredde 280 cm 

Højde 130 cm 

Længde 500 cm 

Teknisk beskrivelse

Varenr. 1507

NYHED
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Teknisk beskrivelse

Model med modulopbyggede gavle
Denne hytte er vores nyeste modeltype på 20  
m2 til slagtegrise, søer, m.m. Den er bygget op på 
en kraftig bundramme med stålgavle og kraftige 
løfteøjer. 

Gavlene er modulopbyggede, så der let kan  
ændres i dørhullet. Hytten leveres som standard 
med to luftspjæld på bagsiden.

God dyrekomfort
For ekstra god dyrekomfort kan hytten leveres 
med isoleret tag og gavle. For let flytning kan der 
tilkøbes hjulsæt og trækstang.

Universalhytte
Model XL

Varenr. 1600

20 m2 hytte (varenr.: 1600) 
Bredde 400 cm

Længde 500 cm

Højde 170 cm

Tilbehør:
• Gitterdør (Varenr. 1601)
• Pladedør (Varenr. 1602)
• Hjulsæt (Varenr. 1603)
• Isolering af tag (Varenr. 1604)
• Isolering af gavle (Varenr. 1605)
• Løftebom i fuld længde (Varenr. 

1507)

Varenr. 1601
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Ammesoforgård

Transportabel og fleksibel
Søer får i dag flere grise, end de selv kan passe. 
Derfor kan man med fordel lave en ammesoforgård. 

Ammesoforgården er opbygget som en transportabel 
grisesti med hurtig tilkobling af A-rammesystem, eller 
den kan transporteres med en frontlæsser, så forgård til 
ammeso kan flyttes hen foran en grisehytte eller lignende.

Ammesoforgård leveres som standard med løftekroge 
for hurtig flytning, men kan også leveres med andre 
typer ophæng.

Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse

Varenr. 1801

Transportkasse

Ammeforgård (Varenr. 1801)

Længde 250 cm 

Bredde 250 cm 

Højde 110 cm 

Transportkasse (Varenr. 1900)

Egenvægt 500 kg

Længde 250 cm

Bredde 175 cm

Højde 148 cm

Læssehøjde 8 cm

Tilkobling Liftophængt A-ramme

Transport af stort og småt – og levende
Transportkassen monteres på traktor eller lignende 
og kan bruges til fragt af forskellige mindre dyr samt 
foder, halm, hø og andre tunge ting. 

En transportkasse til dyr er en god, problemfri løsning 
til at flytte mindre dyr mellem stalde.

• Kassen er udført i meget kraftige materialer 
• Leveres som standard med A-rammeophæng 
• Kan leveres med presenning

Tilbehør:
• Skillerum (varenr. 1901)
• Lys (varenr. 1902)
• Presenning (varenr. 1903)

Tilbehør:
• Vand-/fodertrug m. 

løftestang (varenr. 1802)
• A-Ramme ophæng (varenr. 1804)

Varenr. 1900

Varenr. 1802
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Foderautomat  
til søer

Undgå foderspild
Med gitterlåg og kæde så man undgår fuglene

Kan leveres med skråplade så fodermængden øges

Tag så fodret holdes tørt

Står på en kraftig skridsikker aludørkplade

NYHED

Teknisk beskrivelse

Foderautomat til søer (Varenr. 1703) 

Bredde 50 cm 

Højde 50 cm 

Længde 95 cm 

Indhold 90 x 90 cm

Tilbehør:
• Skråplade (varenr. 1706) 
• Tag (varenr. 1707)
• Bundplade (varenr. 1704)

Varenr. 1703

Foder- og vandtrug

Standardmodeller – eller efter mål og ønsker 
Vi fremstiller mange forskellige galvaniserede 
foder- og vandtrug. Alle trug er med påsvejset 
gitter og autotanker eller cisterneventil. Trugene 
er galvaniserede efter udførelsen af svejsningerne, 
hvilket giver lang levetid. Vi fremstiller trug i 
galvaniseret stål efter mål og ønsker til for eksempel. 
smågrise, slagtesvin og søer.

Trugene findes i fire standardstørrelser på henholdsvis 
60, 100, 200 og 400 liter. 60 liter vandtruget er med en 
seks centimeter flise under bunden, så det står stabilt.

Teknisk beskrivelse

200 liter (Varenr. 2102)

Bredde 53 cm

Længde 200 cm

Højde 20 cm

Pladetykkelse 2 mm

100 liter (Varenr. 2101)

Bredde 51 cm

Længde 100 cm

Højde 20 cm

Pladetykkelse 2 mm

60 liter (Varenr. 2100)

Bredde 60 cm

Længde 60 cm

Højde 20 cm

Pladetykkelse 2 mm

400 liter (Varenr. 2103)

Bredde 58 cm

Længde 250 cm

Højde 31 cm

Pladetykkelse 2 mm

100  L

60 L

200  L



Foderautomater
til smågrise og slagtegrise

11

Teknisk beskrivelse

Mindre foderspild og bedre tilvækst
Foderautomater til smågrise og slagtegrise er praktisk 
udformet, så man reducerer foderspild og optimerer 
foderoptaget blandt andet ved at give ly for vejret. 

Slagtegriseautomat (Varenr. 1701) 

Bredde 245 cm 

Længde 250 cm 

Højde indgang 74 cm 

Indhold ca. 700 l (til ca. 100 slagtegrise)

Smågriseautomat (Varenr. 1700) 

Bredde 122 cm 

Længde 180 cm 

Højde indgang 50 cm 

Indhold ca. 90 l (til ca. 60 smågrise)

Let håndtering
• Fyldes let ved at åbne det store låg
• Nem at flytte med de kraftige kroge
• Skridsikker bund i begge modeller

Varenr.: 1700 Varenr.: 1701

Leveres som standard med presenningslåg



Fodermaskine - VN2300

Teknisk beskrivelse

Tilbehør : 
• Sliske (Varenr. 2207)
• Presenning (Varenr. 2208)

Varenr. 2206

Fodermaskine - VN2300 varenr.: 2206 
Bredde 120 cm

Længde 200 cm

Højde 110 cm

800 ltr. kasse.

Hydraulisk snegl.

El styring af fodermængde til nøjagtig udfodring.

Sandblæst og 2. komponent malet.

Leveres standart med eurobeslag men
kan leveres med alle typer redskabsbeslag.

12
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Vandtank

Solid og praktisk
Tanken ligger i en kraftig ramme, så man undgår vrid 
i tanken. Den er standardmonteret med A-rammeop-
hæng og hydraulisk regulering af tømmerøret. Stort 
plastlåg ved påfyldning og med tømmehane som 
frostsikring.

Teknisk beskrivelse

Varenr. 2000

Vandtank (Varenr. 2000) 

Bredde 80 cm 

Højde 130 cm 

Længde 200 cm 

Indhold 1500 l

Vandsprinkler  
til sølehul

En enkelt måde at lave overbrusning om sommren, 
med justerbar vandmangler og sparedysser.

Kraftig fod der bankes ned så den står sikkert i  
marken.

Teknisk beskrivelse

Varenr. 2106

Vandsprinkler (Varenr. 2106) 

Bredde 45 cm 

Højde 120 cm 
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”Der er godt med frisk luft og 
mindre smitte. Det er let at muge 
ud og nemt at rengøre. En billig 
løsning for mig, fordi kalvene 
trives.”

Kidmoselund



Tilbehør : 
• Løs boks til øremærker (varenr. 901)
• Aftagelig låg (Varenr. 902) 
• Elvarme (Varenr. 903) 

Teknisk beskrivelse

Model: FK400 (Varenr. 335)

Bredde 43 cm

Dybde 48 cm

Højde 95 cm

Model: PH (Varenr. 311)

Bredde 43 cm

Dybde 55 cm

Højde 75 cm

15

Kalvevogn Foderautomater  
og Foderkrybber

Enkelt og kraftig vogn til at flytte kalvene.

Med glatte plader så den er nem at rengøre, og skridsikker 
bund.

Kan leveres med låg og varme så kalven kan holdes varme.

Varenr. 900

Kalvevogn (Varenr. 900) 

Bredde 86 cm 

Højde 140 cm 

Længde 102 cm 

Læssehøjde 14 cm

Kalveautomat-serien
Spøttrup
Sikre en let adgang til fo-
deret og et lavt foderspild.

Fodret falder ud i krybben 
i takt med dyrets foder-
indtagelse, herved udgås 
foderspild.

Model: PH er en udendørs 
model med tag/låg.Varenr. 311

Teknisk beskrivelse

Fremstillet i kraftig 12 mm plastplade.

Galvaniseret u-profil på kanterne, beskyttende og 
stabiliserende.

Høje for-og bagkanter begrænser foderspild.

Praktisk vippebeslag holder krybben på plads og 
letter rengøring væsentligt.

170 cm (varenr. 313)

200 cm (varenr. 314)

260 cm (varenr. 315)

Monteringsbeslag (varenr. 350)

Varenr. 313/314/315 Varenr. 350

Plastkrybber

NYHED
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Kalveekspres

Opfylder krav til øko-brug
Kalveekspressen leveres med fire eller seks bokse. 
Den opfylder lovkrav til øko-brug. Vi tilbyder en ny 
smart låge imellem kalvene, der let åbnes, hvis de skal 
gå to sammen. 

Udstyr, som fremmer trivsel
Som standard leveres den med 4 liters skåle. Bunden 
er udført i plastplade med aflange huller, som reduce-
rer halmforbruget og sikrer, at kalven altid ligger tørt. 
Der er monteret en fælles høhæk. Siderne er udført i 
15 millimeter kraftig finérplade. 

Genial tagkonstruktion
Hytten leveres med vores antikondens-tag, der er 
konstrueret så genialt, at du undgår, at kondensvand 
drypper ned i boksene, da det i stedet for ledes ud til 
siderne.

Teknisk beskrivelse

Tilbehør : 
• Lys (Varenr. 2202)

• Pallegaffelbeslag  
(Varenr. 2203)

• Øko-låge (Varenr. 2204)

Varenr. 2200/2201

Kalveekspres - 4 bokse (Varenr. 2200) 

Højde 130 / 165 cm 

Længde 500 cm 

Benhøjde Variabel 

Tagudhæng 80 cm

Kalveekspres - 6 bokse (Varenr. 2201) 

Højde 135 / 165 cm 

Længde 750 cm 

Benhøjde Variabel 

Tagudhæng 80 cm



Kalvehytte
Lav model

17

Teknisk beskrivelse

Som standard har vi 4 størrelser
Model: Varenr: Bredde Længde Højde

6 m2 1000 244 cm 250 cm 183 cm  

8 m2 1001 244 cm 332 cm 183 cm

10 m2 1002 244 cm 420 cm 183 cm

12 m2 1003 244 cm 500 cm 183 cm

Stærk og gennemtænkt konstruktion
Fælles for hytterne er det rundbuede tag, som er 
meget stærkt og giver god højde.

Vi tilbyder et bredt udvalg af kalvehytter i flere 
størrelser og et stort program i tilbehør. Hytterne er 
udført i kraftig 18 mm finérplade, som har en meget 
lang levetid. Taget er galvaniseret stålbuetag. 

Mange anvendelsesmuligheder
Modellen på 6 m2 med skillerum og kalvefrontlåge er 
den mest solgte model .

Denne modelserie er også meget populær til får og geder 
m.m.

 
Leveres standart med løftebom.

Tilbehør:
• Skillerum 6 m2 (Varenr. 1012)
• Skillerum 8 m2 (Varenr. 1013)
• Frontlågesæt m/2låger og 4 ltr. skåle (Varenr. 1011)
• Frontlåge med 5 skåle (Varenr. 1010)
• Lys m/ledning og stik t (Varenr. 1209)
• Høhæk - dobbelt (Varenr. 1009)
• Øko-låge til skillerum (Varenr. 1014)
• Vandkop (Varenr. 1015) 

Varenr. 1000–1003 Varenr. 1010

Varenr. 1012/1013



Kalvehytte
Høj model
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Som standard har vi 4 størrelser
Model: Varenr: Bredde Længde Højde

6 m2 1100 244 cm 250 cm 245 cm  

8 m2 1101 244 cm 332 cm 245 cm

10 m2 1102 244 cm 420 cm 245 cm

12 m2 1103 244 cm 500 cm 245 cm

Tilbehør:
• Frontlåge m. trug (Varenr. 1104)
• Frontlåge m. trug + automat (Varenr. 1105) 
• Frontlåge m. trug + automat i dør (Varenr. 1106) 
• Suttespande-ophæng (Varenr. 1108)
• Skåleophæng m/skillerum til 5/6 skåle (Varenr. 1008)
• Lys m/ledning og stik (Varenr. 1209)
• Vandkop (Varenr. 1005)
• Høhæk (Varenr. 1009)

Teknisk beskrivelse

Populær model med god arbejdshøjde
Vi tilbyder et bredt udvalg af kalvehytter i flere 
størrelser. Fælles for alle vore modeller er rundbue-
taget, som er stærkt og giver god arbejdshøjde i hytten. 

Hytterne er udført i kraftig 18 mm finérplade, som 
har en meget lang levetid. Taget er et galvaniseret 
stålbuetag.

Modellen er vores mest solgte kalvehytte. Den kan 
leveres med mange typer frontlåger og et bredt udvalg 
af tilbehør.

Særlige detaljer
Bemærk især vores unikke kraftfoderautomat med et 
tag, der gør den vandtæt, og bunden, der kan åbnes for 
let rengøring. Desuden er det kraftige fodertrug i plast 
med rustfri kanter, der kan vippes for let rengøring, 
værd at bemærke.

Varenr. 1100–1103



14 m2 hytter (Varenr. 1200)

Bredde 280 cm 

Højde 250 cm 

Længde 500 cm 
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Kalvehytte
Model XL

Teknisk beskrivelse

Ny og stærkere model 
Model XL er vores nyeste model, der er opbygget 
efter samme grundprincip som vores andre model-
ler - blot i kraftigere materialer. Den har det unikke 
rundbuetag, der giver god højde og masser af luft i 
hytten. 

Fleksibel og praktisk
Hytten kan leveres med mange typer frontlåger. I 
baggavlen er der som standard monteret en luge til 
fodring. 

Let flytbar
Den flyttes let ved hjælp af den kraftige løftebom 
over taget. 

Særlige detaljer
Bemærk især vores unikke kraftfoderautomat med 
et tag, der gør den vandtæt, og bunden, der kan 
åbnes for let rengøring. Desuden er det kraftige 
fodertrug i plast med rustfri kanter, der kan vippes 
for let rengøring, værd at bemærke.

Denne model sælges også tit som læhytte til heste.

Varenr. 1200

Tilbehør: 
• Frontlåge m/trug (Varenr. 1204)
• Frontlåge m/trug og automat (Varenr. 1205)
• Frontlåge m/trug og automat i dør (Varenr. 1206)
• Suttespande-ophæng (Varenr. 1208)
• Skåleophæng m/skillerum til 5/6 skåle (Varenr. 1208)
• Lys m/ledning og stik (Varenr. 1209)
• Vandkop (Varenr. 1015)
• Høhæk (Varenr. 1009)

Varenr. 1206/1208

Varenr. 1205



PC MASKINER

PC Maskiner A/S
Tingvej 6, Karstoft, DK-7800 Skive 
T: +45 97 54 40 53
www.pcmaskiner.dk
mail@pcmaskiner.dk

Know how og rådgivning
De mange års erfaring med at skabe gode rammer 
til frilandsdyr gør det muligt for os at rådgive 
dig og finde den bedste løsning til dine behov. 
Vi producerer hytter, der passer præcist til dine 
specifikke ønsker og krav.

Meget mere end hytter
PC Maskiner A/S udvikler og producerer 
baneplaner og vejhøvle under navnet Eminent 
Pro. Desuden producerer og sælger vi hestebokse 
under navnet FlexiBoksen. Alt sammen i samme 
høje kvalitet som Spøttrup Hytten. 

Kontakt os for yderligere information, eller besøg 
vores webside www.pcmaskiner.dk og læs mere.

Kontakt os

Vi har hjertet med i vores produktion af hytter. Det er vigtigt for os, at vore 
produkter udformes, så de tilpasses efter dyrenes velfærd og trivsel. 
Når dyrene trives opnås en effektiv produktion. Husdyr, der trives 
optimalt, giver det bedste afkast. Derfor sikrer vi dyrene de allerbedste 
rammer livet igennem. Desuden tilpasser vi produkterne, så de sikrer 
gode arbejdsforhold for personalet. 

Velfærd for dyr og mennesker

Historien kort fortalt 
Preben Hald’s Maskinfabrik var den første 
danske producent af hytter og tilbehør til 
frilandsgrise og kalve. Udvikling og produktion 
af Spøttrup Hytten til kalve, søer og smågrise 
startede i slutningen af 1980’erne hos  
P. Hald’s Maskinfabrik. 

Dermed har Spøttrup Hytten været produceret 
i mange år, hvilket har givet stor ekspertise  
og erfaring, som vi - ved overtagelsen af  
P. Hald’s Maskinfabrik i 2014 - udnytter  
til videreudvikling. 

Vi har således mange års erfaring i såvel 
driftsmateriel som i rådgivning af vore kunder.


