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AutoTandem: szybki, komfortowy dój
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Dopracowana technika, solidna
konstrukcja i pe∏na
pełna automatyzacja.
Boks udojowy AutoTandem

Wymiana zwierząt

Fotokomórka
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Nie ma potrzeby oczekiwania na
krowy wolno dojące
dojàce się.
si´. Wymiana
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zwierząt w pojedynczych boksach
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stresu i zmęczenia.
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AutoTandem eliminuje przepychanie,
tłoczenie i obskakiwanie się zwierząt.
Krowy chodzą samodzielnie i
spokojnie.
Praca w AutoTandemie jest łatwa,
komfortowa i wydajna.

Ekonomia i elastyczność - podwójna korzyść

AutoTandem jest elastyczny
ponieważ bez uszczerbku dla
poniewa˝
można elastycznie
techniki doju mo˝na
kształtować ustawienie stanowisk
kszta∏towaç
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AutoTandem jest ekonomiczny,
ponieważ szeroka gama sterowników
doju każdemu pozwoli dokonać
ekonomicznego wyboru.

Zarządzanie stadem
wymaga zbierania i analizowania
danych na temat mleczności,
zdrowia, żywienia i reprodukcji.

Od najprostszych pulsatorów,
prowadzące
poprzez automaty prowadzàce
stymulację, wykrywanie koƒca
końca
stymulacj´,
doju, dodajanie i zdejmowanie,
aż po najnowsze generacje
a˝
sterowników DeMax
DeMax,DemaTron
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i Metatron realizujących
realizujàcych funkcje
pomiaru mleka, komórek
współpracę z
somatycznych i wspó∏prac´
programem zarządzania
zarzàdzania stadem.

DairyManagementSystem 21
GEA Farm Technologies jest twoim
asystentem w skomplikowanym
procesie zarządzania stadem.
.
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Optymalne połączenie:
DeMax 60 i StimoPuls Apex

masa˝
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przygotowanie krowy do doju.
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Ii mobilizuje rezerwy wydajności
zwierz´cia. Intensywny masaż
masa˝
zwierzęcia.
przedudojowy stymuluje
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wytwarzanie oksytocyny,
oksytocyny hormonu
– hormonu,
wytwarzanie
który uwalnia mleko.

Funkcje DeMax 60
duży przycisk Start/Stop
dioda LED sygnalizująca
przepływ mleka
regulowany czas stymulacji
alarmy wizualne w procesie
doju i zarządzaniu
likwidacja pustodoju,
dój na bańkę i blokada automatycznego zdejmowania,
sterowanie bramkami
sterowanie systemami dodajania
(PosiCare) i dezynfekcji.
Współpraca z programem
zarządzania stadem

Pulsator StimoPuls Apex
optymalizuje rutynę doju w
hali udojowej AutoTandem.
Efektywnie skraca przebieg udoju
po wejściu krowy na stanowisko
udojowe.
.

Czujnik VisoFlow mierzy natężenie
przepływu mleka.
Ten pomiar służy do wyznaczania
objętości udoju, uruchomienia
dodajania, wyznaczenia końca doju
i zdjęcia aparatu. Zdjęcie aparatu
może być wyłączane.
DeMax 60 odpowiaada
za komfortowe
zdejmowanie aparatu
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Wreszcie wygodny dój…

PosiLactor – pozycjonuje i dźwiga
Dobra pozycja aparatu na wymieniu
to w AutoTandemie naturalna
sprawa:
ramię porusza się swobodnie w
ślad za wymieniem,
aparat zachowuje optymalną
pozycję na wymieniu,
bez oporu reaguje na każdy ruch
zwierzęcia, a przy tym równoważy
ciężar węży,
ma smukłą i praktyczną
konstrukcję.

PosiCare – ramię
rami´ wielofunkcyjne
wielofunkcyjne
właściwe po∏o˝enie
położenie i
Zapewnia w∏aÊciwe
obciążenie aparatu. Podà˝a
Podąża za
obcià˝enie
umożliwia
ruchem wymienia i umo˝liwia
optymalne pozyskanie mleka,
dopasowując si´
się do specyfiki
dopasowujàc
każdej krowy:
ka˝dej
krótsze czasy doju przy wysokiej
przepustowości,
przepustowoÊci,
dźwiga aparat przy zak∏adaniu
zakładaniu
dêwiga
(odciąża dojarza),
(odcià˝a
zwierzęcia
indywidualne dla zwierz´cia
udojowy,
pozycjonuje aparat udojowy
|indywidualne wydaja
wydaja ii dodaja
dodaja.
indywidualne
docià˝ajàc aparat pod koniec doju.

Rzut oka na zalety
ok. 30% większa przepustowość stanowiska udojowego
w porównaniu z grupowymi halami udojowymi;
pojedyncze boksy udojowe zapewniają spokój, poczucie
bezpieczeństwa i dowolny czas doju bez presji grupy;
równomierna, rytmiczna i spokojna rutyna udoju;
panoramiczny widok całego zwierzęcia;
spokojny dój wrażliwych, wysokowydajnych zwierząt;
modułowa konstrukcja daje swobodę kształtowania hali
i ruchu krów oraz swobodę przyszłej rozbudowy.

Classic 300 - aparat udojowy dla
krów wysokomlecznych
Classic 300 jest wyjątkowym produktem GEA Farm Technologies,
stworzonym z myślą o zwierzęciu.
Harmonijnie łączy współpracujące
elementy:
kolektor o pojemnoÊci
pojemności 300 cm3
sprawnie odbiera du˝e
duże iloÊci
ilości
mleka
guma strzykowa odpowiednio
dopasowana do wielkoÊci
wielkości strzyku
strzyka
kubek udojowy o zmiennej masie
oraz w´˝e
węże mleczne.
Classic 300, wyposa˝ony
wyposażony w silikonowà
nową gum´
gumę strzykowà
strzykową ClassicPro,
CalassicPro,
odgrywa kluczowà
kluczową rol´
rolę w procesie
oddawania mleka.
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