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Strokovnjak za molžo s pametjo...

Nižje somatske celice
Višji energetski izkoristek
Optimalna hitrost
natikanja
Večja zmogljivost

Edinstven nadzor nad 
vitalnostjo črede
Zanesljivo prepoznavanje pojatev
Zanesljivi dnevni podatki o maščobi,
beljakovinah, laktozi in krvi

Zagotovite si zdravje živali in kvaliteto mleka z 
                                  molznim robotom MERLIN in 
                                  avtomatskim nadzorom črede

Samodejna molža:
Popolni nadzor nad čredo z MERLIN AMS.
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Vaš pooblaščeni

servisni partner

Za postopek samodejne molže se odločamo
v vsakem obratu posebej in to po skrbnem planiranju
kot tudi presoji o nadaljnjem razvoju obrata.

Molzni robot je primeren predvsem za tiste rejce molzne 
živine,ki hočejo več prostega časa in,ki svoji družini 
privoščijo bolj sproščeno delitev časa.

Samodejna molža brez če in toda...

...s Fullwood-ovim Merlin-om
   
   Novi Fullwood-ov Merlin na posebennačin 
ustreza tem pričakovanjem kot tudizahtevam 
po učinkoviti in istočasno rahli molži.
   Trpežno molzišče je vse 
iz nerjavnega jekla.
   Odvisno od razmer v obratu in psiholoških 
danosti lahkopo molznem robotu letno namolzemo 
do 800.000 litrovmleka.

Posamični boks v frontno-odprti zasnovi

Merlin dela po uveljavljenem načelu posamičnega boksa.
Z dvema različnima variantami izvedbe,namreč leva 
in desna, je možno namestiti boks,da zagotovimo 
optimalno gibanje krav tudi v gradbeno kompliciranih 
starih stavbah. »Frontno-odprta zasnova«poenostavlja 
oskrbo sistema in zagotavlja najboljšo higieno.
Vsaka krava popolnoma neprisilno vstopi v molzni boks 
in se prosto premika spredaj ali zadaj. Nastavitvena 
mehanika hitro in ciljno sledi gibom živali.
Pri tem 3D-laserska optika zelo hitro in precizno zajame 

jamčijo optimalno izmolžo. Odvzem molznih čaš je 
posamičen odvisen od usihajočega mlečnega toka. 
S tem se izognemo slepi molži in je boljša izmolža.
Sledi čiščenje samodejnega molznega postopka z 
uveljavljenim BWAC energijsko varčnim čiščenjem z 
vrelo vodo.

Samodejna molža-pri Fullwood-u 
z avtomatskim opazovanjem živali.

Edinstvena pri Merlinu je kombinacija avtomatske molže
in samodejnega opazovanja živali.Z vgrajenim sistemom
upravljanja«Crystal«-om je celotno delovanje molznega
robota krmiljeno in upravljano.
Poleg tega obdeluje vse podatke za krmljenje in
samodejno opazovanje živali.
Vse krave v čredi nosijo na nogi Fullwood precizne

števec korakov.
Posamično po posamezni živali se zajema vitalnost. 
Spremembe v aktivnosti dajejo v korelaciji z vsako namolženo 
količino mleka in s samodejno zajeto prevodnostjo mleka 
zanesljive zaključke tako glede pojatve kot na zdravstvene 

ovrednotenje,ob upoštevanju posamične aktivnosti živali in 
stopnje tvorbe mleka,je važno orodje k zboljšanju donosa 
posamezne živali in s tem cele črede.
 

Stalno prisoten servis
.

Vsak čas je z dejanjem in nasvetom na razpolago servis 
podjetja Miroslava Ravnikar s.p. - PetRa.
Poleg tega je daljinska internet-strežba za Merlin zagotovljena 
z vročo podporno linijo podjetja LEMMER-FULLVVOOD.

---------------------------------------------------------------

Ime in priimek

Ulica, številka

Pošta, kraj

Telefon

Elektronski naslov

Želim: Ponudbo Svetovanje Predstavitveni material

Da, zanimam se za AMS
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