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Global 90i komfortowy dój dla zwierząt oraz hodowcy
... pierwsza klasa udoju

Global 90i oznacza:
Wygodny i bezproblemowy dój dla zwierząt oraz
hodowcy. Dzięki kompaktowej budowie, Global 90i
nie zajmuje dużo miejsca, a jedynie wymaga niewielkiej przestrzeni dla obsługi bez względu na wielkość
hali udojowej. Gwarantuje to również odpowiednią
ilość miejsca dla krów każdej rasy. Nowoczesne i
bardzo wytrzymała konstrukcja wygrodzeń zapewnia
solidność i niezawodność konstrukcji.
Pierwsza klasa komfortu: indywidualne ideksowanie
Dzięki indywidualnemu ideksowaniu Twoje krowy od
razu znajdują się w odpowiedniej do doju pozycji.
Specjalne wygrodzenia pozwalaja na indywidylny
docisk każdej krowy w zalezności od rasy i masy zwierzęcia.

Bramka wejściowa
Szerokie wejście zachęca Twoje krowy do wejścia na halę
udojową: Dzięki temu krowy szybko i bezstresowo
znajdują się w idealnej do doju pozycji. Bramka zamyka
się automatycznie kiedy ostatnie zwierzę trafi na swoje
stanowisko.

Czyszczenie
wytrzymały, kanał gnojowy
wykonany ze stali nierdzewnej
chroni użytkownika przed zabrudzeniem i utrzymuje miejsce
pracy wyjątkowo czyste.
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Otwarta przestrzeń
Global 90i eliminiuje przepychanie, tłoczenie i obskakiwanie
się zwierzęt. Krowy chodzą samodzielnie i spokojnie. Dzięki
redukcji stresu wzrasta wydajność doju i pracy. Global 90i
jest halą udojową o wysokiej przepustowości.
Indywidualne wyjście zwierząt!
W Global 90i mozliwe jest indywidualne wyjście zwierząt z
boksów. Nie ma potrzeby oczekiwania na krowy wolno
dojace się. Wymiana zwierząt odbywa się automatycznie.
Każdy segment może być otwierany samodzielnie (opcja).
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Uchwyt z przeciwwagą zabezpiecza wąż
mleczny.
W zależności od indywidualnego wyposażenia
hali udojowej można rozpocząć proces dojenia
poprzez uniesienie aparatu lub przyciśnięcie
przycisku START ręką lub nogą

Technologia MultiLine
Technologia Multiline zabezpiecza halę przed kurzem i
wilgocią. Pomaga redukować poziom hałasu na hali
udojowej. Dzieki temu praca jest bardziej komfortowa
a udój bardziej spokojny. Chroni wewnętrzną instalację
przed owadami i gryzoniami. Multiline to także
nowoczesny i funkcjonalny wygląd dopasowany do
podzespołów hali udojowej oraz ergonomii pracy
dojarza.
Global 90i - pierwsza klasa elastyczności
Global 90i wystepuje w konfiguracji od 2 x 8 do 2 x 50
również w konstrukcji jednostronnej odpowiedniej dla
każdej wielkości stada. Jeśli Twoje stado powiększa się,
można zwiekszyć halę udojową przez dodanie kolejnych
modułów. Daje to ogromne możliwości modernizacji.

EGO 100 z podnoszona podłogą zapewnia
ergonomiczną postawę ciała dojarza (opcja).
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model:
Globalne 90i bez piwnicy

Model: Global 90i z piwnicą (Subway)
W tym modelu istotne elementy technologii dojenia są zamontowane
poniżej poziomu dojenia (piwnica centralna) lub poniżej obszaru, na
którym znajdują się zwierzęta (podwójna piwnica).Piwnica gwarantuje
czyste i suche środowisko pracy, umożliwia także wykonanie serwisu
nawet podczas dojenia. Hala udojowa charakteryzuje się długim czasem
bezawaryjnej ekspoloatacji.

6 | Milking parlour Global 90i – Właściwy wybór

IllumiCurb

IllumiCurb zapewnia

Zapewnia oświetlenie hali udojowej tam, gdzie jest to odpowiednie oświetlenie
wymienia
potrzebne.
(opcja).
Wczesne wykrywanie uszkodzeń i zmian w stanie
wymion i strzyków staje się coraz bardziej istotne - w
szczególności z ekonomicznego punktu widzenia.
Solidna lampa LED, IllumiCurb, daje pełen obraz
wymion i strzyków. Dzieki temu zmiany stanu wymienia mogą być szybko wykryte. Jest to bardzo ważne
w osiągnięciu poprawy stanu zdrowia wymion i zwiększenie produkcji mleka.

DairyDesignService:
Doradztwo j dla nas szczególnie ważne.
W ten sposób można korzystać z doświadczeń naszej
sieci ekspertów. Będziemy służyć Tobie radą wtedy
kiedy będziesz tego potrzebować. Poinstruujemy
Twój personej i zapewnimy perofesjonalne szkolenia.

Będziemy wspierać was od samego początku.
Plan montażu pomoże w dalszym planowaniu i
budownictwie. Ponadto, możemy opracować
indywidualne rozwiązania dla Ciebie w systemie
CAD. Dopasujemz oferte idealnie do Twoich potrzeb!

Rzut oka na zalety
• Wygodny udój dla człowieka i zwierząt
• Bezdotykowy i bezstresowy proces dojenia
• Wystarczająca przestrzeń dla krów każdej rasy
• Łatwy dostęp
• Optymalne, indywidualne położenie zwierząt
• Wysoka stabilność poprzez solidną budowę z
• Wysoka przepustowość
• Niezawodność dzięki wytrzymałej i solidnej
konstrukcji oraz użyciu komponentów najwyśzej
jakości
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Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity
GEA Group is a global engineering company with multi-billion euro sales and operations in more than 50
countries. Founded in 1881, the company is one of the largest providers of innovative equipment and process
technology. GEA Group is listed in the STOXX ® Europe 600 index.
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