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Nieustannie zmieniające się standardy hodowli 
wymagają innowacyjnych i różnorodnych rozwiązań. 
Nowoczesne i rentowne gospodarstwo rolne 
potrzebuje optymalnego inwestowania. 
Dzięki długoletniemu doświadczeniu firma 
WOLF System jest kompetentnym 
i niezawodnym partnerem dla 
przyszłych inwestycji!przyszłych inwestycji!

WOLF System - Obory dla bydła mlecznego i mięsnego
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Konstrukcja typu stal – drewno klejone z izolowanym dachem 
i okładziną ścian zewnętrznych z blachy trapezowej i drewna

W przyjaznym dla ludzi i zwierząt wnętrzu obory 
zastosowano dużo powierzchni doświetlających i jasną 
wewnętrzną stronę pokrycia dachowego

Kurtyny boczne VS „VarioStar” firmy WOLF System pełnią 
podwójną funkcję: wentylują oraz zapewniają wymaganą 
ochronę przed wiatrem

Nadmierne nagrzewanie się obory przez bezpośrednie 
padanie promieni słonecznych można ograniczyć poprzez 
opuszczenie osłon systemu wentylacyjnego

Przyjemny mikroklimat wewnątrz obory dzięki 
automatycznemu systemowi kurtyn bocznych
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Obory dla bydła mlecznego – zimne i częściowo ocieplone

OBIEKTY
INWENTARSKIE

                               Obory firmy WOLF System - 
                                        - innowacyjne 
                                               - sprawdzone 
                                                      -  ekonomiczne!

i
innovativ 

W olf System  - Nowoczesne obiekty rolnicze
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Obory dla bydła mlecznego firmy WOLF System dostosowane są każdorazowo do 
aktualnych wymagań klimatycznych i regionalnych jak również do indywidualnych 
koncepcji hodowli. Konstrukcja nośna, dach, okładzina ścienna, systemy wentylacyjne 
i doświetleniowe każdorazowo uwzględniają życzenia klienta.

OBIEKTY
INWENTARSKIE dla bydła mlecznego – zimne i częściowo ocieplone

Obora jednostronnie otwarta Usytuowanie zadaszonego stołu paszowego 
na zewnątrz

Obora dla bydła mlecznego z równoległą halą udojową Czterokrotnie pośrednio podparta konstrukcja typu 
stal – drewno klejone z wentylacyjną kalenicą pulpitową

Obora dla bydła mlecznego z dużą powierzchnią 
doświetleniową w ścianie szczytowej i systemem bocznych 
kurtyn wentylacyjno - ochronnych

Obora dla bydła mlecznego o konstrukcji stalowej z robotami 
udojowymi. Pokrycie dachu z płyt włóknocementowych. Pas 
doświetleń dachowych wraz z wentylacyjną kalenicą pulpitową

...doradzimy, zaprojektujemy, wyprodukujemy i zbudujemy –  

           ...od fundamentów po gotowy obiekt – WOLF System

Obora dla bydła mlecznego z pokryciem dachu z płyt 
warstwowych

Konstrukcja typu stal – drewno klejone z drewnianymi 
płatwiami jednoprzęsłowymi

Obora dla bydła mlecznego – konstrukcja typu stal – drewno klejone z pośrednimi podporami oraz zintegrowanym stanowiskiem udojowym

Obory



OBIEKTY
INWENTARSKIE W olf System  - Nowoczesne obiekty rolnicze
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Specjalna forma dachu dwuspadowego w celu osiągnięcia maksymalnej powierzchni pod 
instalację kolektorów słonecznych oraz zapewnieniu lepszej ekspozycji i wentylacji

Dwunawowa konstrukcja dachów pulpitowych jest ekonomicznym rozwiązaniem obór o dużych szerokościachZadaszony stół paszowy dla zimnego wychowu cielątHala z dachem pulpitowym oraz zewnętrznym 
stołem paszowym

Optymalny mikroklimat wewnątrz hali dzięki 
systemom bocznych kurtyn wentylacyjnych 
i dachowej wentylacji kalenicowej

dla bydła mlecznego – zimne i częściowo ocieplone

Nasze wysoko wykwalifikowane zespoły doradców posiadają wieloletnie 
doświadczenie i aktualną wiedzę na temat najnowszych trendów w zakresie hodowli 
bydła. Zalety te są istotnym czynnikiem w realizacji ekonomicznych, nowoczesnych 
i optymalnych projektów.

doradzimy...

Nasze działy planowania i projektowania z profesjonalnymi i sumiennymi 
pracownikami dbają o bezproblemowy oraz ekonomiczny przebieg produkcji 
i montażu. Firma WOLF System współpracuje również z innymi pracowniami 
projektowymi i architektonicznymi.

projektujemy...

produkujemy...

montujemy... Nasze najlepiej wyszkolone i odpowiedzialne zespoły monterów troszczą się, aby 
budowa przebiegała bez przeszkód i możliwie jak najszybciej przy zachowaniu 
najwyższej jakości wykonania.

Dzięki ogromnym możliwościom produkcyjnym własnej wytwórni elementów 
konstrukcyjnych firma WOLF System staje się idealnym i solidnym partnerem 
również przy realizacji dużych projektów.

Obory
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...WOLF System – zawsze najlepsze rozwiązania!

Obory dla bydła mlecznego – zimne i częściowo ocieplone
OBIEKTY
INWENTARSKIE

Kompleks dojarni i obór w kształcie litery „H” Konstrukcja typu stal – drewno klejone z pokryciem 
dachu z blachy trapezowej i systemem kalenicowego 
doświetlenia

Konstrukcja hali w całości stalowa z płatwiami 
z profili zimnogiętych

Obora dla bydła mlecznego z systemem bocznych kurtyn 
wentylacyjno-ochronnych i doświetleń w kalenicy

Obora dla bydła mlecznego o konstrukcji nośnej typu stal – drewno klejone z płatwiami jednoprzęsłowymi i dachem z płyt warstwowych Obora dla bydła mlecznego z ukośnym przewieszeniem 
dodatkowym nad ścianą szczytową

Dach w całości wykonany z elementów drewnianych

Ściana szczytowa z drewnianych elementów ściennych 
i pokryciem z heblowanych desek

Obora dla bydła mlecznego z ryglami z drewna 
klejonego oraz drewnianymi płatwiami ciągłymi



Ściana szczytowa z dużymi powierzchniami doświetlającymi – 
wygodne i architektonicznie przemyślane rozwiązanie

Duża objętość wewnętrzna obory osią-
gnięta dzięki znacznej wysokości. Boczne 
otwory wentylacyjne o dużej powierzchni 
automatycznie sterowane zapewniają 
osiągnięcie maksymalnych warunków 
komfortu bydła w oborze. Odporna na 
warunki pogodowe fasada ze stalowej 
blachyblachy profilowanej nie wymaga częstej 
konserwacji.

właściwe i sprawdzone rozwiązania odpowiadające 
życzeniom klienta

WOLF System -
Obora dla bydła mlecznego z automatycznym systemem karmieniaZintegrowane stanowiska udojowe Dobre naświetlenie obory pomimo znacznej szerokości 

i długości obiektu

Zintegrowane pomieszczenie techniczne wraz z platformą widokową

W olf System  - Nowoczesne obiekty rolnicze

Rinderställe - Ungedämmte / teilgedämmte MilchviehställeOborydla bydła mlecznego – zimne i częściowo ocieplone
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Nowoczesny kompleks obór dla bydła mlecznego z jałownikami i cielętnikami oraz magazynem na paszę, słomę i maszyny rolnicze oraz 
silosem przejazdowym na kiszkonkę.

Obora dla bydła mlecznego o konstrukcji typu stal – drewno klejone dwukrotnie pośrednio 
podparta z płatwiami jednoprzęsłowymi i szerokim świetlikiem kalenicowym

Wielkopowierzchniowe ścienne systemy wentylacyjno - ochronne oraz dach o konstrukcji 
płatwiowo - krokwiowej zapewniają optymalne warunki klimatyczne wewnątrz obory
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Zadowoleni klienci są 
naszym sukcesem!

                       WOLF System 

OBIEKTY
INWENTARSKIE Obory dla bydła mlecznego – częściowo ocieplone i ocieplone



OBIEKTY
INWENTARSKIE Obory dla bydła mlecznego – częściowo ocieplone i ocieplone
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Formy obór oraz przyjęte rozwiązania 
zależne są od wielu czynników. Innowacje 
w hodowli bydła są kształtowane na pod-
stawie warunków klimatycznych, regional-
nych oraz indywidualnych życzeń klienta.

Obora dla bydła mlecznego z żelbetową podbudową i dołączonym 
magazynem na siano z wysoką bramą wjazdową

Ocieplona obora do hodowli bydła mlecznego

RÓŻNORODNOŚĆ JEST NASZĄ SIŁĄ!



Objekt: Großdrebnitzer Agrarbetriebsgesellschaft mbH 01877 Bischofswerda

OBIEKTY
INWENTARSKIE

Kompleks hodowlany z miejscem na 1216 krów

Obie obory są obiektami o długości 155 m i szerokości 35 m. Hala centralna z pomieszczeniami socjalnymi Obie obory są obiektami o długości 155 m i szerokości 35 m. Hala centralna z pomieszczeniami socjalnymi 
i technicznymi pełni funkcję dojarni. W środku pomiędzy dwoma halami znajduje się połączenie w postaci 
zadaszonego przejścia. Dzięki uporządkowaniu kompleksu w tak zwanej formie „H” uzyskano krótkie 
korytarze kontrolne i drogi naganiania. Dach z jasnych płyt warstwowych oparty został na ramach typu stal 
– drewno klejone. Dzięki otwartej kalenicy z systemem doświetlania można łatwo usuwać zużyte powietrze. 
Otwierane systemy bocznych kurtyn wentylacyjno-ochronnych sterowanych komputerowo zapewniają 
ochronęochronę przed zewnętrznymi warunkami pogodowymi (temperatura, wiatr oraz opady atmosferyczne). 
Silos przejazdowy na kiszonkę o pojemności 30 000 m3, magazyn na siano oraz biogazownia o mocy 500kW 
wraz z wcześniej wymienionymi obiektami tworzą całość potężnego kompleksu.

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i montażu tworzą z firmy WOLF System solidnego, 
zaufanego i wykwalifikowanego partnera do realizacji również bardzo dużych projektów.

Obory dla bydła mlecznego z hala udojową w kształcie litery „H”

Konstrukcja typu stal – drewno klejone z płatwiami zakładkowymi i pokryciem dachu z blachy trapezowej

Strona 18/19

– kompleksy obiektów do hodowli bydła mlecznegoObory
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WOLF System –
doświadczony i pewny partner również przy budowie nowoczesnych hal i pomieszczeń udojowych

Czy to system udojowy typu rybia ość, tandem, bok w bok (Side 
by Side), karuzela, dojenie grupowe (Swing Over) lub roboty 
udojowe - Wolf System jest najlepiej przygotowany na wszystkie 
aspekty budowlane różnych systemów udojowych np. 
przyporządkowanie i usytuowanie, zagospodarowanie (dojścia, 
wyjścia, poczekalnie, możliwości selekcji itp.) połączenia z innymi 
pomieszczeniami oraz możliwość rozbudowy hal udojowych.
WieloletnieWieloletnie doświadczenie i dobra współpraca z wieloma 
producentami mleka sprawiają, iż firma WOLF System jest 
wysoko wykwalifikowanym partnerem w zakresie budowy 
wszelkich obiektów do hodowli bydła mlecznego!

OBIEKTY
INWENTARSKIE Obory– pomieszczenia i hale udojowe
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Techniczne projektowanie pomieszczeń i hal udojowych 
jest zależne od wielu czynników takich jak:

Preferowany system udojowy

Planowana wydajność systemu udojowego

Usytuowanie systemu udojowego (zintegrowany z oborą, przybudowany do obory, jako wolnostojący obiekt…)

Indywidualne życzenia klienta

WOLF System sprosta najwyższym wymaganiom i oczekiwaniom – zarówno w projektowaniu jak i realizacji 

fundamentów, konstrukcji nośnej, zewnętrznego i wewnętrznego pokrycia, doświetleń dachowych i ściennych 

oraz wentylacji…

OBIEKTY
INWENTARSKIE Obory– pomieszczenia i hale udojowe

Pomieszczenia i hale udojowe firmy WOLF System – jakość i różnorodność



Bio-jałownik z wybiegiem

Text Jungvieh
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OBIEKTY
INWENTARSKIE – cielętniki, jałowniki, obory dla krów mamek

WOLF System - 

Obory z przyjaznym
mikroklimatem

Częściowo ocieplona obora dla krów mamek – panele z płyt warstwowych / system kalenicowej wentylacji / zaplecze magazynowe

Nieocieplony jałownik z systemem bocznych kurtyn wentylacyjno - ochronnych (Typ: VS „VarioStar” oraz System B)

Ocieplona obora dla krów mamek – panele z płyty warstwowej / system wentylacji kalenicowej dla ocieplonych obór / pasmo okienne

Obory

System bocznych kurtyn wentylacyjno-ochronnych VS „VarioStar” 
firmy WOLF System



G

ausgereifte, bewährte Wand-
Licht- und Lüftungssysteme

Rampa załadunkowa przy bramie wjazdowej

Konstrukcja ramowa hali dwukrotnie podparta, 
dach płatwiowo-krokwiowy

Nieocieplona obora dla bydła mięsnego  

z zautomatyzowanymi systemami doświetle-

nia i wentylacji oraz czujnikami pomiaru siły    

i kierunku wiatru

W olf System  - Nowoczesne obiekty rolnicze

Hala na maszyny rolnicze z pokryciem ściany szczytowej 
blachą trapezową

Silos przejazdowy na kiszonkę wewnątrz hali uniwersalnej Swobodny przepływ powietrza dzięki płatwiowo-krokwiowej 
konstrukcji dachu

– obora dla bydła mięsnego z halą na maszyny rolnicze i wbudowanym zbiornikiem na kiszonkęObory
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OBIEKTY
INWENTARSKIE – obory dla bydła mięsnego – nieocieplone / częściowo ocieplone / ocieplone

Częściowo ocieplona obora z magazynem na słomę z podwieszaną okładziną stropu

Częściowo ocieplona obora dla bydła rzeźnego – stalowa konstrukcja ramowa z płatwiami jednoprzęsłowymi

WOLF System oferuje odpowiednie rozwiązanie  
                               dla każdego indywidualnego wymagania!

Obory

Nieocieplona obora dla bydła rzeźnego – płatwiowo-krokwiowa konstrukcja dachu

Częściowo ocieplona obora dla bydła rzeźnego – konstrukcja dachu płatwiowo-krokwiowa z ocieplonym dachem 

Strona 28/29



Systemowa kurtyna wentylacyjna serii A może się 
otwierać od góry do dołu. Seria A nadaje się do zasto-
sowania w oborach, w których typ konstrukcji wymaga 
znacznego napowietrzania od góry do dołu. Zatem 
dolny obszar (obszar, w którym znajdują się zwierzęta) 
jest chroniony możliwie długo.

Systemowa kurtyna wentylacyjna serii B może się 
otwierać od dołu do góry. Seria B nadaje się przede 
wszystkim do zastosowania w oborach, w których typ 
konstrukcji umożliwia znaczne wietrzenie od dołu do 
góry lub  gdy mamy do dyspozycji niewielką wysokość 
do zabudowania.

Systemowa kurtyna wentylacyjna serii VS „VarioStar” 
umożliwia swobodny przepływ świeżego powietrza 
i kontrolowaną wentylację od okapu do dołu jak również 
otwarcie całej powierzchni od dołu do góry. Wietrzenie 
od góry następuje przez tkaninę wentylacyjną, która 
może być utkana z różną szerokością oczek. W tym 
systemie dolny obszar (obszar, w którym znajdują się 
zwierzęta) jest chroniony możliwie długo.zwierzęta) jest chroniony możliwie długo.

 - Seria A

 - Seria B

 - Seria VS

6

7

8

Zwiększenie przepływu powietrza 
od okapu do cokołu

Profil aluminiowy 
z gumową wkładką

Otwarta 
powierzchnia – siatka 
półprzepuszczalna

Otwarta 
powierzchnia – siatka 
półprzepuszczalna

Silnik z wałem 
nawijającym

Silnik z wałem 
nawijającym

Zmniejszenie przepływu powietrza 
od cokołu do okapu

Zwijanie tkaniny półprzepuszczalnej 
od cokołu do okapu

Otwieranie powierzchni przez zwijanie tkaniny 
nieprzepuszczalnej od cokołu do okapu
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Wszystkie systemy wentylacji firmy WOLF System oprócz standardowego sterowania ręcznego mogą być 
wyposażone w system automatyczny. Czujniki do kontroli temperatury, wiatru i deszczu sterują kompute-
rowo wszystkimi najważniejszymi funkcjami instalacji i zapewniają optymalny klimat oraz komfort zwierząt.

Łatwość obsługi oraz jakość wykonania

Komorowe panele doświetlające wykonane są z najwyższej jakości szkła 
akrylowego odpornego na promienie UV. Linki wznoszące wykonane ze 
stali szlachetnej posiadają nagwintowane zakończenie dla bezproblemo-
wej i precyzyjnej regulacji. Płyty akrylowe obłożone są ochronnymi, stabi-
lizującymi profilami aluminiowymi. Pionowe aluminiowe prowadnice, które 
po wewnętrznej stronie wyposażone są w gumowe powłoki wyciszające     
i łagodzące tarcie, wykonane zostały także w jakości WOLF System.

Wał napędowy

Linka wznosząca

Profil aluminiowy 
z wkładkami gumowymi

Komorowe 
płyty akrylowe

Podbitka 
(opcja)

8

87

WOLF System – system bocznych kurtyn wentylacyjno - 
ochronnych typu VS „VarioStar”
Opracowany przez firmę WOLF System, wyróżniony wieloma 
nagrodami w dziedzinie innowacyjności, system kurtyn wenty-
lacyjnych VS „VarioStar” spełnia wymagania optymalnego 
mikroklimatu wewnątrz obory. Dzięki sztywnemu połączeniu 
górnej krawędzi systemu z konstrukcją budynku osiągnięto 
wysoką stabilność przy silnym wietrze jak również znaczne 
ułatwienie podczas montażu oraz wyższą niezawodność. 
PonadtoPonadto wariant VS łączy w sobie wszystkie funkcje innych 
systemów wentylacyjnych. Dzięki użyciu dwóch rodzajów 
tkanin funkcje te są wyraźnie ulepszone. Tkaniny z różnymi 
parametrami przepuszczalności zapobiegają niekontrolowanemu 
napływowi zimnego powietrza.

Warianty ustawienia

System bocznych kurtyn WOLF System z panelami doświetlającymi

systemowe kurtyny wentylacyjno-ochronne-Obory

WOLF System - systemowe kurtyny wentylacyjno-ochronne

OBIEKTY
INWENTARSKIE

Kurtyny całkowicie zamknięte. Obora całkowicie chroniona 
przed warunkami pogodowymi dzięki całkowitemu zasłonięciu 
otworów tkaniną nieprzepuszczalną.

Aby kontrolować przepływ powietrza kurtyna półprzepusz-
czalna może być opuszczana z góry do dołu odsłaniając 
wymaganą powierzchnię.

Kurtyną półprzepuszczalną można przesłonić całą boczną 
powierzchnię.

Jeśli ilość napływającego świeżego powietrza jest niewystar-
czająca można kurtyny podnieść do góry aż do wysokości 
okapu odsłaniając całkowicie powierzchnię boczną.

Poprzez całkowite otwarcie powierzchni bocznej otrzymuje się 
praktycznie nieograniczony przepływ świeżego powietrza 
(pozycja letnia).

Ponadto, aby zredukować nagrzewanie powietrza w środku 
obory przez bezpośrednie padanie promieni słonecznych, 
można posłużyć się nieprzepuszczalną kurtyną opuszczaną od 
góry w celu zacienienia wnętrza.

Korzyści z zastosowania bocznych systemów wentylacyjnych VS „VarioStar” płyną głównie 
z wielu wariantów wentylacji. Ze względu na różne właściwości stosowanych tkanin i technikę 
zwijania oborę można skutecznie wentylować dużym przepływem powietrza lub całkowicie 
zamknąć. Wszystkie funkcje mogą być zmieniane według własnego uznania.

Zamknięta 
powierzchnia – 
tkania 
nieprzepuszczalna

Zamknięta 
powierzchnia – 
tkanina 
nieprzepuszczalna



Aluminiowa czapka kalenicowa

Strona 32 / 33

-  kalenicowe systemy doświetlająco-wentylacyjneObory
OBIEKTY
INWENTARSKIE

Zębatka

Komorowe płyty akrylowe lub 
poliwęglanowe

Komorowe płyty akrylowe lub 
poliwęglanowe Komorowe płyty akrylowe 

lub poliwęglanowe

OBORA ZIMNA OBORA OCIEPLONA

Kalenica 
pulpitowa

Wszystkie systemy wentylacyjne firmy WOLF System oprócz standardowego 
sterowania ręcznego mogą być wyposażone w system automatyczny. Czujniki do 
kontroli temperatury, wiatru i deszczu sterują komputerowo wszystkimi ważnymi 
funkcjami systemu i zapewniają optymalny mikroklimat oraz komfort zwierząt 
wewnątrz obory.

Kalenica podnoszona

Świetlik kalenicowy

Kalenica łukowa

Kalenica 
kominowa

Kalenica dwuspadowa

Podnośnik

Płatew kalenicowa

Płatew 
kalenicowa

Płatew kalenicowa

Płyta akrylowa

Płatew 
kalenicowa

Płatew
kalenicowa

Klin drewniany

Płatew kalenicowa

Uchwyt kalenicowy

Uchwyt 
kalenicowy

Owiewki 
aluminiowe 
lub stalowe

Owiewki 
aluminiowe 
lub stalowe

Owiewki aluminiowe 
lub stalowe

Owiewki aluminiowe 
lub stalowe

Owiewki aluminiowe 
lub stalowe

Pokrycie dachu

Płatew kalenicowa

Siatka chroniąca 
przed ptakami 
(opcja)

Siatka chroniąca przed ptakami (opcja)

Siatka chroniąca 
przed ptakami 
(opcja)

Siatka chroniąca 
przed ptakami 
(opcja)

Siatka chroniąca 
przed ptakami 
(opcja)

Zasuwa wentylacyjna

Ocieplenie

Podkonstrukcja

Pokrycie 
dachu Pokrycie dachu

Płatew kalenicowa

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu

Wspornik drewniany

Pokrycie dachu

Poliwęglanowe płyty doświetlające

Łukowe profile aluminiowe
Uchwyt na owiewkę

Uchwyt na owiewkę

Uchwyt na owiewkę

Ramy drewniane

Drewniany stojak

Pokrycie 
dachu



OBIEKTY
INWENTARSKIE

Fundamenty, żelbetowe zbiorniki okrągłe, biogazownie, żelbetowe ściany, prefabrykaty żelbetowe

WOLF System projektuje i realizuje fundamenty oraz kanały 
gnojowe w różnych wariantach dzięki czemu nadaje kierunki 
przyszłego użytkowania Państwa obiektów!
Fundamenty WOLF System każdorazowo dopasowane są do 
indywidualnie sprecyzowanych wymagań i potrzeb klienta.

Budowa 
fundamentów

energia odnawialna
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Żelbetowe okrągłe 
zbiorniki monolityczne

WOLF System buduje oprócz fundamentów również okrągłe 
zbiorniki żelbetowe o średnicy do 50 m.

Zbiorniki na gnojowicę
Zbiorniki na biogaz
Zbiorniki fermentacyjne
Zbiorniki fermentacji wtórnej
Zbiorniki magazynowe
Silosy na kiszonkę

- z przekryciem 
  membranowym

- ze stropem- otwarte

B i o g a z o w n i e

Z b io r n ik i n a  g n o jo w ic ę

Budowa fundamentów i zbiorników monolitycznych


