Vaš vstop v
avtomatizirano
tehniko
napajanja telic
Avtomatično napajanje sedaj tudi
za manjše sestoje!

Stand Alone
higienično, zanesljivo, ekonomično
Miroslava Ravnikar s.p.
Potok pri Komendi 7a
1218 Komenda
GSM:041/638-243
info@molzna-tehnika.si

Odlično razmerje med ceno in
zmogljivostjo
Kompaktna konstrukcija
Praktično upravljanje
Zanesljivo delovanje

Strokovnjak za molžo s pametjo...

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

Telice se sedaj avtomatično napajajo...
Avtomatično napajanje vzrejnih telic pomeni za obrate
s čredo krav molznic ne glede na njeno velikost veliko
gospodarno razbremenitev dela.
Poleg tega zagotavlja za vsako žival individualna
oskrba visoko zmogljivost rasti v prvih tednih življenja.
S tem se zagotavlja optimalen in zdrav start v vzrejo.

… s Stand Alone
S Stand Alone
ponuja sedaj
Lemmer-Fullwood obratom krav molznic,
ki vzredijo manj telic na leto, cenovno ugoden
vstopni model v avtomatizirano tehniko napajanja.
lahko v skladu s potrebami
oskrbi do 50 živali.
S tem je ta sistem kot nalašč primeren za
družinske obrate. Avtomat dozira dnevno in
individualno posameznim živalim več obrokov,
ki so enakomerno porazdeljeni prek dneva.

Enostavno upravljanje
Upravljanje napajalnih avtomatov je otročje lahko.
Stand Alone
opcijsko lahko upravlja v
hlevu telic ali po želji udobno prek PC-ja iz pisarne.
K standardni opremi avtomata sodi tudi praktičen
ročni terminal. Vsi pomembni podatki o živalih se
lahko prikličejo kjerkoli in se lahko vnašajo direktno
na mestu samem. Logično vodenje po meniju
zagotavlja hitro in enostavno rokovanje z napravo.
Brez težav je možna tudi povezava s PC-jem in
vnašanje podatkov.

Vedno prava temperatura.
Z IQ-regulatorjem gretja se napajalnik vedno pripravlja s
pravilno temperaturo v mešalniku. Pri tem se upošteva
temperaturo okolice. Pozimi se na primer po pavzah
napajanja prva porcija po potrebi pripravi s toplo vodo,
tako da zaužitje pozitivno vpliva na telice.

Avtomatično čiščenje za najvišjo stopnjo higiene.
Vsi deli napajalnika Stand Alone
, po katerih teče
mleko, so že izdelani tako, da na njih ni
zadrževanja umazanije.
Čiščenje avtomata se izvaja avtomatično.
IQ-regulator gretja za ta
namen nastavi višjo
temperaturo vode.
Več programov čiščenja in
pranja poskrbi za optimalno
higieno. Poleg tega se lahko
toplotne izmenjevalce in
sesalno cev očisti z gobico
za pranje.

-------------------------------------------------------------Da, zanimam se za:
Vaš pooblaščeni
Stand Alone

servisni partner
Ime in priimek
Ulica, številka
Pošta, kraj
Telefon
Elektronski naslov

Želim:
Miroslava Ravnikar s.p.

Ponudbo

Svetovanje

Potok pri Komendi 7a

Predstavitveni material

GSM: 041/638-243

www.fullwood.si

