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Dla zdrowego rozwoju nowego pokolenia
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GEA Farm Technologies

Zarządzanie zamiast
karmienia

Już pierwsze tygodnie są decydujące.
Zdrowa hodowla cieląt stanowi
podstawę
wydajnej
i
ekonomicznej
hodowli
bydła
mlecznego. Odpajalnie firmy GEA
Farm Technologies zapewniają
najlepszą podstawę dla dobrego
wychowu cieląt.
Odpajalnie
zapewniają odpowiednią opiekę
Państwa cieląt i redukują Waszą
pracę do niezbędnego minimum.
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Idealna krzywa
dla zdrowego wzrostu

Zdrowe odżywianie dzięki
ciągłej kontroli

Każdy cielak rozwija się w inny
sposób. Dlatego kluczem do
sukcesu jest opieka dostosowana
do potrzeb każdego zwierzęcia.
Automaty do pojenia firmy GEA
Farm
Technologies
można
zaprogramować w zależności od
potrzeb:
dla bydła typu
mlecznego,
mięsnego
i
kombinowanego. Każdy cielak
otrzymuje to, co potrzebuje do
zdrowego rozwoju.

Nagła
zmiana
zachowań
żywieniowych to oznaka złego
samopoczucia Państwa cieląt.
Dlatego systemy pojenia zwierząt
firmy GEA Farm Technologies
nadzorują
przyzwyczajenia
żywieniowe i pitne

zwierząt, zapisują istotne dane i
natychmiast zgłaszają każde
odchylenie od normy. Ułatwia to
kontrolę nad zwierzętami i
oszczędza
wydatki
na
weterynarzy. W ten sposób
zapewnia się zdrowy i szybki
wzrost cieląt.
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Nowa generacja odpajalni
Tak rosną Państwa cielęta:

W momencie, gdy cielę wejdzie do boksu do odpajania i zażąda pójła
następuje szybkie, higieniczne i sprawne przygotowanie pójła.
Niezależnie od wieku, indywidualnie - także ze świeżym mlekiem.
Aby zapewnić Państwa cielętom idealną podstawę dla zdrowego
rozwoju odpajalnia automatycznie przygotowuje i podaje odpowiednie
pójło. Nowa generacja odpajalni wykorzystuje sprawdzone funkcje i w
nowej wersji + oferuje dodatkowe i ulepszone rozwiązania:

Dla przejrzystości

Przezroczysta nasadka w kształcie lejka pozwala na szybką i
łatwą kontrolę stanu napełnienia odpajalni. W ten sposób widzą
Państwo natychmiast ile proszku znajduje się jeszcze w
odpajalni.

Jedno kliknięcie i po wszystkim
Dzięki elastycznemu systemowi zamykania system dozowania
dodatkowego można łatwo i jednym ruchem zamontować do
osłony przeciw owadom.
W ten sposób uzupełnianie
substancji dodatkowych jest jeszcze prostsze i szybsze.

Dokładniej się nie da
Opcjonalny system automatycznej kalibracji gwarantuje, że
jednostka ważąca sprawdzi i dopasuje żądaną ilość. Ten
proces odbywa się automatycznie, a to oznacza dla Państwa
oszczędność czasu i gwarancję, że Wasze cielęta zostaną
odpojone w sposób dokładny i doskonały.
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C 600+

Prosta obsługa
Odpajalnie są standardowo wyposażone w prosty w obsłudze
terminal ręczny.
Nowy, przyjazny dla użytkownika wygląd z dodatkowymi
przyciskami i dużym wyświetlaczem gwarantuje wygodny odczyt
informacji. Ponadto kontrast i jasność można bardzo łatwo
ustawić za pomocą oprogramowania. Klawisze numeryczne
umożliwiają szybkie i bezpośrednie wpisywanie cyfr,
wspomagając np. wyszukiwanie zwierząt lub przygotowywanie
planów odpajania. Klawisze szybkiego wyboru pozwalają na
szybki dostęp do gruby cieląt lub do pojedynczych zwierząt.

Dobra temperatura - dobry smak
Nieważne, czy na zewnątrz pada śnieg, czy świeci słońce,
niezależnie od pory roku i warunków przechowywania: system
regulacji ogrzewania IQ gwarantuje, że pójło jest przygotowywane
zawsze w odpowiedniej temperaturze.
System karmienia
interwałowego prze cały dzień rozdziela pójło w zależności od
potrzeb poszczególnych zwierząt.

C
400+

Wszystkie zalety naraz:
• Pójło dopasowane indywidualnie do zwierzęcia, z
dokładnie dobranych składników i świeżo przygotowane

• Dokładna temperatura pójła dzięki systemowi regulacji ogrzewania IQ
• Dozownik małych ilości dla dodatków w formie proszku
lub płynnych (dokładność co do grama; dla lekarstw, suplementów diety itp.)

• Łatwe automatyczne czyszczenie za pomocą różnorodnych programów do
mycia

• Prosta obsługa za pomocą terminala ręcznego lub komputera PC
• Integracja z systemem DMS21 za pomocą modułu DP Calf Feeder
GEA Farm Technologies |
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C 400+

Łatwy początek.
Wgląd do środka:

Nieważne, czy karmicie Państwo mlekiem w
proszku czy świeżym mlekiem - automat C 400+
może bez problemu obsługiwać 50 cieląt w
boksach do odpajania. Wydajny 32-bitowy
procesor H umożliwia pracę z szeroką gamą
aplikacji: Na przykład teraz C 400+ pozwala na
podłączenie dodatkowych urządzeń peryferyjnych.
W ten sposób, dzięki urządzeniu DairyFeed J 1100
można odpajać cielęta w zależności od paszy
treściwej,
a
dzięki
systemowi
dozowania
dodatkowego podawać zwierzętom elektrolity.
Dodatkowo dostępny jest poszerzony pakiet
medyczny wspomagający zdrowie Państwa cieląt.

Zawór wody otwiera przewód
1 doprowadzający do
specjalnego bojlera
2 Porcje wody (0,25 l) o
dokładnej temperaturze są
3 przesypywane do mieszadła
4 Równolegle do
dozowania wody z
zasobnika jest
pobierane mleko w
proszku i

przesypywane do miksera (3)
5 Pobór pójła za pomocą
węża i poidła smoczkowego 5
bez czekania!
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Dodatki w automatach wielofunkcyjnych
6 Szybkie i bezpieczne
podgrzewanie świeżego mleka
za pomocą wymiennika ciepła.

Karta SD do
zabezpieczania danych

Pełna przejrzystość
Nadzór nad zwierzętami, szczególnie przy wychowie cieląt,
stanowi ważny element zarządzania stadem.
Moduł DairyPlan DPCalfFeeder umożliwia integrację
wszystkich odpajalni cieląt typu DairyFeed J Stand Alone
z systemem DMS 21. Odpajalnie
pozwalają
na
wygodne
wczytywanie list cieląt np. przez
wywołanie odpajalni na ekranie
komputera w biurze.
Dzięki
połączeniu sieciowemu z Państwa
komputerem PC w każdej chwili
można odczytać także inne dane
urządzeń i zwierząt.
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V 600+

Łatwy postęp
Odpajalnia dla cieląt V600+ to najnowocześniejsza
technologia, oferująca większą wydajność, większą
elastyczność i wyższy komfort obsługi. Możliwość
indywidualnej konfiguracji nawet dla 60 cieląt przy 2
boksach do odpajania.
Nowoczesny system
zarządzania cielętami zapewnia zdrowy i wydajny
wzrost każdego z zwierzęcia.

Wyższe zapotrzebowanie na funkcjonalność
Rozszerzenie instalacji do 4 boksów do odpajania
pozwala na opiekę nawet nad 120 cielętami. Dzięki
dodatkowej wadze kalibracyjnej oraz możliwości
podłączenia urządzeń peryferyjnych urządzenie V
600+ to niepokonany system zarządzania cielętami
o prawie nieograniczonej wydajności.
Dla
najwyższych wymagań dotyczących oszczędności
pracy oraz zdrowia i rozwoju zwierząt.

Intensywne mieszadło Zmieszane porcje o
zróżnicowanych wielkościach od 250 ml do 500 ml
zapewniają idealny rozwój Państwa cieląt.

Boks do odpajania z systemem rozpoznawania nadajników
na szyi i w uchu.
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V 600+ / V 640+

Hodowla cieląt w wielkim stylu.

Dla hodowli cieląt w dużych gospodarstwach firma GEA
Farm Technologies przygotowała także odpowiednie
rozwiązanie: Wystarczy po prostu rozbudować urządzenie V
600+ do V640+, które będzie jeszcze bardziej wydajne i
wygodne.
Pełnoautomatyczny system mycia z
wymiennikiem ciepła i pompą dozującą środek czyszczący
w szybki i niezawodny sposób czyści wszystkie elementy
prowadzące mleko. Ponadto zoptymalizowana pompa do
odpajania gwarantuje wyższy poziom higieny: Dzięki
intensywnemu myciu cyrkulacyjnemu wszystkie węże ssące
są stale utrzymywane w idealnej czystości.

Oszczędność energii - to proste
Zastosowanie innowacyjnej, energooszczędnej
pompy cyrkulacyjnej pozwala - szczególnie w
przypadku V 640+ - na oszczędność nawet do 30%
energii!

4 wygrywa!
Moduł Quattro pozwala na jednoczesne odpajanie
nawet 4 cieląt przy jednym poidle. Sterowana
serwonapędem pompa w każdym boksie do
odpajania gwarantuje indywidualną opiekę nad
Państwa cielętami i tym samym ilość paszy
dopasowaną do potrzeb każdego zwierzęcia. W
ten sposób zapewniacie Państwo optymalny
wzrost!
Urządzenia V 600+ oraz V640+
można
bezproblemowo
doposażyć modułem Quattro
i w ten sposób zapewnić
karmienie nawet do 120
cieląt w każdej odpajalni.
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Wybór należy do Państwa!

V 640+

V 600+

Precision Calf Farming –
Wychów cieląt przyszłości

Każda odpajalnia może być konfigurowana
indywidualnie i dopasowana do Państwa potrzeb.

C 400+

Niezależnie od celu wychowu, liczby młodych
zwierząt i wielkości Państwa zakładu firma GEA
Farm Technologies oferuje Państwu zawsze
odpowiednie rozwiązania.

Automat do świeżego mleka
Automat do mleka w proszku
Automat wielofunkcyjny
Pojemność pojemników ze stali

ok. 35 kg

szlachetnej (opcja)

ok. 35 kg

ok. 35 kg

ok. 50 kg

ok. 50 kg

Pełno automatyczny system
czyszczenia z pompą dozującą środek
czyszczący (opcjonalnie)
Automatyczna waga kalibracyjna
(opcjonalnie)
Zakłady z

maks. 50 zwierząt
2 boksy do
odpajania

modułem Quattro z 4 boksami do
odpajania (opcjonalnie)

maks. 60 zwierząt
2 boksy do
odpajania

maks. 60 zwierząt
2 boksy do odpajania
maks. 120 zwierząt
4 boksy do odpajania

maks. 120 zwierząt
4 boksy do
odpajania

2,5 kW / 250 ml

3,2 kW / 500 ml
5,0 kW / 500 ml

3,2 kW / 500 ml
5,0 kW / 500 ml

1,5 l/min

2,5 l/min

2,5 l/min

Wielkość porcji

250 ml

250 do 500 ml

250 do 500 ml

Pompa ze stali szlachetnej

120 W

120 W

250 W

Moc grzewcza / W.T.V.
Przygotowane pójła
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Akcesoria dla odpajalni dla cieląt

Zbiornik na świeże mleko z
mieszadłem
• Pojemnik

i

szlachetnej

pokrywa

Dozownik

ze

stali

• Dokładna co do grama aplikacja
dodatków o wysokim stężeniu
dla dodatków dozowanych w

interwałowym

dużych ilościach, np.

• Bez spoin
wylotem

wyciągniętym
umożliwiającym

całkowite opróżnienie i łatwe
czyszczenie

elektrolity i suplementy diety

Kabel grzewczy
• Pewna ochrona przez mrozem
elementów

• Redukują

narażonych

• Sterowany temperaturą

powstawanie

Ochrona przed owadami

kondensatu i tym samym
zasychanie mleka w proszku

• Chroni niezawodnie przed owadami

lub dodatków

• Duża blacha z otworami umożliwia
natychmiastowe

• Możliwość stosowania razem z
dozownikiem małych ilości i/albo z

dodawanie

dodatków

pompą dozującą

lub

• Łatwa w czyszczeniu

środków myjących

• Silnik

z

gwarantuje
napęd

oraz

odparowywanie

pary wodnej

Pompa dozująca
• Automatyczne

na

działanie mrozu

Izolacje termiczne

płynnych

dla

• Duża ilość miejsca (do 4 kg)

• Mieszadło ze sterowaniem

głęboko

ilości

dodatków w formie proszku

• Pojemność 120 litrów

• Z

małych

przekładnią
niezawodny
dokładne

i

sprawne dozowanie

Serwosterowanie
• Dla oddalonych lub wyżej
położonych odpajalni

• Ułatwia przyjmowanie pójła

Element dodatkowy CalfProtect
• Znaczna redukcja wzajemnego
ssania

Pulsujące czyszczenie sprężonym
powietrzem
• Pełno automatyczne czyszczenie
wężów

ssących

smoczkowych

aż

i

poideł

do

samego

• Łatwiejsza nauka cieląt
• Mniej konkurencji w dużych

• Pełno automatyczne wysuszanie w

grupach cieląt w różnym wieku

przerwach pomiędzy opdajaniem; w

• Możliwość łatwego doposażania

ten sposób unika się zamarzania

końca smoczka

resztek

pójła

smoczkach
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DairyFeed J 1100

Odpowiednio
wczesne
zastosowanie
paszy
treściwej wspiera rozwój młodych zwierząt i pozwala
jak najszybciej odstawić mleko będące najdroższym
elementem żywieniowym. Automat dla paszy
treściwej DairyFeed J 1100 stanowi idealne
uzupełnienie odpajalni dla cieląt firmy GEA Farm
Technologies.
W połączeniu z systemem
DairyManagementSystem 21 automat zapewnia
dokładny, dopasowany do każdego zwierzęta
rozdział paszy oraz optymalne dozowanie. Rozdział
paszy następuje z zasobnika o pojemności 110 l za
pomocą specjalnego
i bardzo
dokładnego
dozownika.
Czujnik świetlny nadzoruje ilość paszy i gwarantuje,
że misa ze stali szlachetnej zostanie ponownie
napełniona dopiero po całkowitym opróżnieniu. To
rozwiązanie pozwala na odpowiednio wczesne
wykrywanie nieregularności w przyjmowaniu paszy i
tym samym na obniżenie zachorowalności stada. W
ten sposób można za pomocą przyjmowania paszy
sterować porcjami pójła.

Automat dla paszy
treściwej DairyFeed J
1100.
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Maksymalna wydajność • Uczciwość • Zaangażowanie • Pasja • GEA
Grupa GEA jest światowym koncernem z dziedziny budowy maszyn z miliardowym udziałem w sprzedaży
i przedsiębiorstwami znajdującymi się w ponad 50 krajach. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1881
roku i jest jednym z największych oferentów innowacyjnych urządzeń i technologii procesowych. Grupa
GEA jest wymieniana przez STOXX® Europe 600 Index.

GEA Farm Technologies Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz
tel. +48 52 348 04 40, fax +48 52 348 04 50
www.gea.com | www.gea-farmtechnologies.com
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zmian wersji wykonania!

Nasze najważniejsze wartości.

