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Natančno odčitavanje toka mleka

Strokovnjak za molžo s pametjo...

...kajti gre za veliko več kot samo za molžo.
www.fullwood.si

Za bolj učinkovito oblikovanje delovnega časa...
Na skupen delovni čas na kravo na leto ima odločilen
vpliv dnevno porabljen čas za molžo.
Zaradi tega velja, da je potrebno to področje oblikovati
kar najbolj učinkovito, ob visokem delovnem udobju.
pri tem zagotavlja zdravje vimena pri celotni čredi.

...s Flowmatic-S
krmiljenjem odjema

Avtomatično in do živali prijazno snemanje

Optimalne predpostavke za to vam nudi
Flowmatic S krmiljenje odjema. Le-to združuje
stimulacijsko pulziranje za avtomatično masiranje
vimena z avtomatičnim krmiljenjem odjema.

Intenzivna stimulacija pred molžo….
Za hitro in kompletno pridobitev mleka je
pred-stimulacija krave zelo pomembna predpostavka.
To v enaki meri velja za živali iz vseh skupin prireje.
Tudi pri kravah z visoko prirejo je potrebno opraviti
dobro pripravo vimena, s ciljem doseganja visoke
pripravljenosti za molžo.
S FULLWOOD stimulacijskim pulziranjem se
zagotavlja popolno in avtomatično masiranje
vimena krave za povečanje pripravljenosti za molžo,
brez potrebe po dodatno porabljenem delovnem
časovno obdobje se v območju visoke frekvence
na površino seskov izvajajo dražljaji
s spremembo pritiska.

FLOWMATIC S krmiljenje odjema omogoča avtomatično
in do živali prijazno snemanje molznega tulca. Tok mleka
se precizno odčitava z uporabo najmodernejše
mikroprocesorske tehnike. V primeru, da se pri avtomatskem
delovanju prag vrednosti za tok mleka npr. 200 g/min.
ne doseže, sledi odvzem molznega tulca. Tako se učinkovito
preprečuje čase slepe molže. Prek neobčutljive senzorske
potisne tipke se lahko odvzem opcijsko preklopi na ročno
ali avtomatsko delovanje.

Nadzorovan tok mleka
Tri LED lučke dajejo permanentno informacije o natančnem
toku mleka. Poleg tega se trajanje molže za vsako žival
individualno prikazuje na zaslonu do sekunde natančno.
Odstopanja od pričakovane hitrosti molže se prepoznavajo
direktno. Z uporabo FLOWMATIC S se v vsakem trenutku
zanesljivo zagotavlja, da molzišče zapustijo samo krave s
pravilno izpraznjenim vimenom. Za še bolj učinkovito molžo
se lahko krmiljenje odjema kombinira s sistemom
hitrega starta LIFT 'NGO!
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