
ComfortTop

Zwiększenie produkcji:
Hala udojowa typu Bok w Bok
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Większy komfort pracy

Komfort dla hodowcy Przyjazne dla krów

Hala udojowa ComfortTop typu Bok w 
Bok z sterowaniem pneumatycznym 
bramki wejściowej, sprawia że udój 
staje się jeszcze bardziej ekonomiczny 
i szybszy.

ComfortTop jest systemem kompakto-
wym i oferuje, w porównaniu z innymi 
halami, więcej miejsc udojowych  na tej 
samej przestrzeni. Solidna regulowana 
konstrukcja: regulowane poprzeczki o 
profilu prostokątnym pozwalają dosto-
sować halę do aktualnych wymogów 
eksploatacyjnych.

Obsługa hali udojowej zapewnia komfort i usprawnia 
pracę poprzez niewielką odległość jednej krowy od ko-
lejnej. Dostęp do wymion i kubków udojowych jest łatwy 
dzięki ustawieniu krowy równo z krawędzią platformy.

Bezpieczne pozycjonowanie krów uzyskuje się dzięki wy-
trzymałej  i mocnej konstrukcji. Brama frontowa sterowa-
na jest pneumatycznie za pomocą panelu  (lub przycisku) 
za osłoną gnojową w kanale dojarza. 

Większy komfort można zapewnić również dzięki regulo-
wanemu widlastemu uchwytowi węża mlecznego – opcja 
dostępna na życzenie.  Uchwyt jest regulowany na wy-
sokość i na boki. Zapewnia to dobre prowadzenie węża 
przy długim przewodzie mlecznym i dokładne położenie 
aparatu udojowego.

Duży korytarz w hali ComfortTop pozwala na szybkie za-
jęcie przez krowy miejsca udojowego jak i dobry dostęp 
z aparatem udojowym. Od pierwszego wejścia, krowy 
uczone są właściwego ustawiania się w pozycji do doju 
- pod kątem prostym na krawędzi platformy. Nie ma nic 
bardziej praktycznego i wygodnego - po zakończonym 
doju krowy mogą bezzwłocznie opuścić stanowiska. W 
tymże celu, otwierana jest brama frontowa, która ste-
rowana jest siłownikami pneumatycznymi. Aby opuścić 
boks krowy muszą wykonać kilka kroków w przód, bez 
zmieniania pozycji. Po opróżnieniu hali, bramka fronto-
wa wraca do pozycji wyjściowej, a kolejne partia zwie-
rząt  może wejść na halę i ustawić się w pozycji do udoju. 
Bramka wejściowa zasilana  jest również pneumatycznie 
- podciśnieniowo.

Pozycja udojowa

Łatwe zakładanie aparatu udojowego Widlasty uchwyt węża mlecznego
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Wygodna pozycja dojenia - Szybka wymiana zwierząt

Prawidłowy i bezpieczny udój dzięki przyja-
znym rozwiązaniom technicznym
Sterowana pneumatycznie bramka wejściowa bez trud-
ności reguluje wymianą zwierząt. Zwierzęta wchodzą do 
hali w szeregu, bez przepychania się. Jedną ze specjaliza-
cji ComfortTop jest indeksowanie (dosuwanie zwierzęcia 
do kanału dojarza). Zwierzęta ustawiane są już w pozycji 
do udoju „za pomocą jednego przycisku” używanego do 
precyzyjnego ustawienia bramy frontowej. W ten sposób 
zwierzęta w sposób bezstresowy dosuwane są do krawę-
dzi kanału. Każda sekcja  może być indywidualnie dosto-
sowana do rozmiaru zwierzęcia.

Higienę stanowiska udojowego zapewnia duża, wyko-
nana ze stali nierdzewnej osłona gnojowa. Kanał odpły-
wowy dla odchodów zapewnia czyste warunki doju. W 
praktyce - krata ze stali nierdzewnej zakrywa kanał od 
góry i jest łatwa w demontażu i czyszczeniu.

ComfortTop pokazuje również zalety przy montażu - 
dobrze dopasowane elementy łączące, umożliwiają 
uwzględnienie podczas montażu odpowiedniej wielkości 
zwierząt. Wszystkie elementy ram są skręcane. Elementy 
łączące wykonane są ze stali nierdzewnej, co zapewnia 
długą żywotność.

Płynna wymiana zwierząt

Siłowniki pneumatyczne strenujące bramką wejściową 

Solidna bramka wejściowa składany uchwyt myjący 
aparatów udojowych

Kratka w rynnie gnojowej ze 
stali nierdzewnej 

Widlasty uchwyt węża mlecznego
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