M²erlin
Nowe podejście do zrobotyzowanego doju

Smart milking and
cooling solutions

Konwencjonalne dojenie
Roboty udojowe

Fullwood Packo: świeże podejście

Popraw zdrowie krów i zrealizuj swoje ambicje dzięki inteligentnym rozwiązaniom do doju i chłodzenia, które
są właściwe dla Twojego gospodarstwa.
Konwencjonalne dojenie

Chłodzenie

Od hali udojowej bok w bok z szybkim wyjściem lub

Niezawodne chłodzenie, które na pierwszym miejscu

karuzeli, do bardziej tradycyjnej konstrukcji rybiej ości,

stawia jakość mleka. Fullwood Packo produkuje

konwencjonalne systemy udojowe Fullwood Packo

energooszczędne rozwiązania do chłodzenia

są znane na całym świecie z jakości oraz stawiania

mleka z pełną gamą opcji pasujących do każdego

dobrostanu zwierząt zawsze na pierwszym miejscu.

gospodarstwa, niezależnie od wielkości i systemu doju.

Roboty udojowe
Roboty udojowe Fullwood Packo są zbudowane
tak, aby zapewnić krowie najwyższy komfort

Nasze rozwiązania sprawiają, że każda kropla Twojego
mleka jest bezpieczna, zachowując przy tym wysokie
standardy jakości.

dostosowując jednocześnie sprawdzoną

Zarządzanie stadem

technologię by zagwarantować najwyższy poziom

Indywidualne opcje oprogramowania Fullwood

bezpieczeństwa i wydajności poprzez zrobotyzowany

Packo ułatwiają zarządzanie stadem i podejmowanie

dój dla ambitnych gospodarstw mlecznych.

trafniejszych decyzji biznesowych za jednym kliknięciem.

Doprowadziło to do powstania M²erlin firmy

Zdrowsze krowy, większa produkcja i niższe koszty…

Fullwood Packo - jest to w 100% zautomatyzowane

Fullwood Packo oferuje inteligentniejsze podejście

rozwiązanie do doju gwarantujące wyższą produkcję

do hodowli bydła mlecznego, dostosowane do

i efektywność doju.

Twojej sytuacji oraz ambicji.

Świeże podejście oznacza ciągłe innowacje. Każde rozwiązanie jest zaprojektowane tak, aby było zgodne z
celami Przemysłu 4.0 dotyczącego inteligentnej technologii opartej na danych. Rzucamy wyzwanie temu,
co jest możliwe w dojeniu i chłodzeniu, aby zapewnić naszym Hodowcom prawdziwy postęp.

Zarządzanie stadem

Chłodzenie

Przemysł 4.0
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Dlaczego warto wybrać M²erlina?

Czym jest M²erlin?
M²erlin to zaawansowany robot firmy
Fullwood Packo do zautomatyzowanego doju,

zużyciu energii przez cały czas. Niewielka liczba ruchomych

przegląd aktualnego stanu robota na każdym

części obniża koszty konserwacji. Wynikiem jest lepsze

etapie doju.

dojenie przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

Ciche ramię elektryczne

Wysoki komfort krów

Ramię robota M²erlin jest w pełni elektryczne- dzięki

Spokój krów przekłada się bezpośrednio na ich

temu praca jest cicha i bardziej relaksująca dla krów

wydajność. Nauka pierwiastek do korzystania z robota

podczas doju. Tworzy to spokojne otoczenie, co

jest prosta i nieskomplikowana. Krowa pozostaje

oznacza lepsze dojenie, jednocześnie ułatwiając

zrelaksowana dzięki otwartej konstrukcji boksu i

zauważenie wszelkich nietypowych zachowań.

przez cały czas pozostaje w kontakcie ze stadem.

poddenerwowanych krów ta wyjątkowo spokojna i

i wydajnych rozwiązań zrobotyzowanego doju.
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dostęp do ważnych danych i wyświetla przejrzysty

otoczenia dla doju. W przypadku pierwiastek i

nad opracowaniem najbardziej innowacyjnych
Każdy produkt jest poparty naszym cennym

Niezależnie od wielkości gospodarstwa, M²erlin

doświadczeniem i wiedzą oraz zaprojektowany tak,

oferuje spójne wyniki i pełną elastyczność działania.

aby zapewnić najlepsze warunki dla krów i bardziej

Zaprojektowany z myślą o komforcie krów, M²erlin

wydajne dojenie.

charakteryzuje się solidną konstrukcją i długą

unikalnemu, zintegrowanemu z systemem K-Flow

M²erlin stawia na efektywność energetyczną przy niskim

przyczyniając się do stworzenia odpowiedniego

wydajności mleka. Od ponad 20 lat pracujemy

elektrycznemu, ekranowi dotykowemu HMI i

Bardziej wydajny

HMI (Human Machine Interface) umożliwia

Ramię jest również niewidoczne dla krowy,

zaprojektowany z myślą o komforcie krów i wyższej

Dzięki niesamowicie cichemu ramieniu

Ekran dotykowy

żywotnością, gwarantuje przeglądy techniczne
na akceptowalnym poziomie z jak najmniejszą
liczbą przerw.

ruchowi krów, M²erlin gwarantuje cichy i spokojny

Co to wszystko oznacza? M²erlin sprawia, że dojenie

dój, wygodne wejście oraz szybkie wyjście z boksu.

jest łatwe dla Hodowcy oraz jego krów. Ciche i

M²erlin zapewnia lepszy dostęp do informacji i

relaksujące otoczenie stworzone przez M²erlina

wgląd w procesy doju dzięki intuicyjnemu ekranowi

sprawia, że dojenie jest przyjemniejsze dla

dotykowemu i aplikacji mobilnej.

Twoich krów i bardziej opłacalne dla Ciebie.

cicha konfiguracja sprawia, że dojenie jest łatwiejsze
dla nich i powoduje mniej pracy dla Ciebie.

Wygodny, łatwo dostępny boks został
zaprojektowany tak, aby każda krowa była
zrelaksowana i zadowolona, gdy czeka na dój.
Bramka wejściowa pozwala na naturalne i
niewymuszone wejście, dzięki czemu krowy
każdej wielkości mogą zmieścić się bez trudności.

Solidna konstrukcja

Ramię pozostaje schowane wewnątrz

Wyjątkowo wytrzymały robot. M²erlin jest

robota, aby zmaksymalizować komfort

wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej,

i bezpieczeństwo operatora.

co zapewnia efektywne i niezawodne dojenie
przez wiele lat.
Koryto paszowe
Wydajność jest kluczowa w przypadku M²erlina.
Unikalna konstrukcja sprawia, że koryto paszowe

Mówiąc prościej, M²erlin zapewnia krowom
wygodę i spokój na każdym etapie doju.
Przyjazne środowisko skutkuje lepszymi
warunkami dojenia oraz wyższą wydajnością.

otwiera się jedynie podczas doju. Zwiększa to prędkość
wychodzenia, co skutkuje jeszcze lepszą przepustowością
oraz większą ilością udojów na robota dziennie.
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Ruch krów
M²erlin zapewnia pełną elastyczność, od instalacji

Nasz M²erlin jest dostosowany do Twoich wymagań.

po każdy etap doju. Zintegrowany system bramek

Przed instalacją odwiedzamy Cię i omawiamy Twoje

umożliwia każdej krowie wejście i opuszczenie robota

potrzeby względem robota udojowego oraz pomagamy

udojowego na dwa różne sposoby: na wprost lub

Ci je osiągnąć. Uważamy, że rozwiązania powinny

z boku przed przejściem do różnych grup lub stref

być praktyczne, idealnie dopasowane do Twoich

separacji. Wszystko to jest możliwe bez dodatkowych

oczekiwań, aby praca z robotem była maksymalnie

bramek selekcyjnych, a dzięki kompaktowej konstrukcji

przyjazna i ergonomiczna.

mieści się w każdej oborze, co sprawia, że separowanie
krów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Opcje ruchu krów

FREE2GO

MILK2FEED

FEED2MILK

Wolny ruch krów jest możliwy do wdrożenia w prosty

Pierwsza opcja dla kierowanego ruchu krów. Krowy

Druga opcja dla kieorwanego ruchu krów. Krowy mają

i nieskomplikowany sposób w każdym budynku.

które przychodzą do obszaru żywienia, muszą przejść

stały dostęp do stołu paszowego poprzez bramki

Bramki K-flow M²erlina sprawiają, że jest to jeszcze

przez bramkę preselekcji, W zależności czy krowa ma

jednokierunkowe. Zwierzęta, idące do obszaru legowisk

W Fullwood Packo wierzymy w spokojny i efektywny

łatwiejsze. Free2go daje Twoim krowom pełną

status doju czy nie, trafia na poczekalnie przed robotem

przechodzą przez bramkę preselekcyjną, która w

ruch krów. Twój robot i oprogramowanie, aby idealnie

wolność wyboru bez ograniczeń.

albo kierowana jest na stół paszowy. Rozwiązanie to

zależności od status danej krowy kieruje ją na strefę

gwarantuje nam, że w strefie poczekalni mamy tylko

doju albo legowiska. Po doju wszystkie krowy trafiają

krowy, które faktycznie mają status doju.

na stół paszowy.

Korzyści:

Korzyści:

pasowały do Twojego gospodarstwa, powinny być
wydajne i elastyczne. Rozumiemy jednak, że wiele
gospodarstw wymaga systemów kierowanego ruchu
krów ze względu na wyjątkowe wymagania związane
ze specyfiką budynku inwentarskiego. Wspomagamy
takie działania i zapewniamy rozwiązania dopasowane do każdej koncepcji.
W przypadku większych gospodarstw, w których ruch
krów jest kierowany, nasz system M²erlin Meridian

Korzyści:
3

Optymalny komfort krów

3

Wymagana mniejsza ilość wygrodzeń

3

Tańsze i prostsze rozwiązanie

3

Zminimalizowane podganienie krów, mniejszy

3

nakład pracy
3

Mniejsza ilość koncentratu w robocie aby zachęcić

nakład pracy
3

do wizyty
3

Efektywniejsze wykorzystanie robota - więcej
możliwych dojów na dobę

Zminimalizowane podganienie krów, mniejszy
Mniejsza ilość koncentratu w robocie aby
zachęcić do wizyty

3

Efektywniejsze wykorzystanie robota-więcej
możli wych dojów na dobę

zapewnia elastyczność, której potrzebujesz. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
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M²erlin Meridian

Instalacja

Dla gospodarstw z większymi stadami, M2erlin

Aby uzyskać więcej informacji na temat M²erlin

Krowy i wypasanie idą w parze. Krowy lubią

Twoje potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu

Meridian całkowicie automatyzuje proces doju

Meridian, skontaktuj się z nami.

przebywać na dworze, gdy pozwala na to pogoda,

W Fullwood Packo priorytetem są nasze relacje

dla większej wygody krów i wyższej wydajności

a mleczarnie często płacą wyższą cenę za takie

z Tobą, Hodowcą. Nasz personel posiada kom-

mlecznej. Zaprojektowany do dojenia krów

mleko. Chociaż wypasanie nie zawsze jest opła-

pleksową wiedzę i rozwiązania oraz jest gotowy

w grupach M²erlin łączy w sobie zalety doju

calne dla każdego gospodarstwa, M²erlin w pełni je

do wykorzystania tej wiedzy dla Ciebie. Czy masz

automatycznego i tradycyjnego. Rezultatem jest

wspiera w każdym miejscu w jakim jest to możliwe.

szybkie pytanie, czy chcesz przeprowadzić pełną

bardziej efektywne dojenie przy mniejszym stresie,

Bez względu na to, jaki system ruchu krów wybier-

dyskusję na temat możliwych dla Ciebie opcji,

oferując wszystko to, czego ambitni hodowcy bydła

zesz, Twój M²erlin będzie działał perfekcyjnie.

jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię przez cały czas,

mlecznego i ich krowy potrzebują do doju wysokiej
jakości mleka oraz zwiększenia wydajności.
3

3

rozwiązaniach dotyczących ruchu krów i wypasu.

każdego dnia.
Nasi doradcy z przyjemnością pomogą Ci znaleźć

Automatyczny proces dojenia – mniej pracy

instalację najlepiej pasującą do Twojej obory. Ściśle
współpracujemy z gospodarstwami od ponad 20 lat,

Oszczędność czasu i zasobów – bez 		

tworząc rozwiązania, które pracują dla nich. Nasze

personelu wymaganego w hali udojowej oraz

doświadczenie jest do Twojej dyspozycji.

pojedynczych krów
3

Zapytaj nas, aby dowiedzieć się więcej o naszych

i stresu dla Ciebie

bez konieczności przeprowadzania 		
Łączy sprawdzoną technologię z innowacyjnym
projektem zapewniającym wyższą wydajność
i efektywność doju
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Wypasanie

Nasz wysoko wykwalifikowany zespół techniczny
jest tak samo oddany szczęśliwym i zdrowym
krowom mlecznym, jak Ty. Gdy będziesz tego
najbardziej potrzebować, chętnie pomożemy.
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System zarządzania
Zarządzaj udojem bardziej efektywnie,

Rezultat? System, który dostarcza Ci wielu

oszczędzając czas

informacji o Twoich krowach i produkcji oraz

Crystal pozwala jednym kliknięciem wyświetlić

narzędzi do osiągnięcia większej wydajności.

listę wszystkich krów, które wymagają Twojej

To praktyczne podejście dla gospodarstw,

uwagi. Pozwala również na dostosowanie

które chcą jak najlepiej wykorzystać swoje

sposobu wyświetlania informacji o stadzie oraz

dane. Dzięki możliwości dostosowania do

wszystkich powiązanych danych, w tym rejestracji

indywidualnych wymagań, utrzymanie dobrego

leków, planów działania i indywidualnych obliczeń

zdrowia krów jest proste i staje się oczywistą

paszowych. Łatwe w obsłudze oprogramowanie

częścią codziennej rutyny.

sprawia, że separowanie krów jest szybkie i
proste. Wszystkie dane o zdarzeniach w stadzie
są zapisywane do analizy, pozostając Twoją
własnością w celu zapewnienia pełnej prywatności.

Prosty i Intuicyjny dla
Użytkownika

Separowanie mleka

MerlinView

Interface M²erlin sprawia, że sterowanie maszyną

Nie pozwól, aby nieodpowiednie mleko

Inteligentne narzędzie do kontroli Twojego

jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Intuicyjny ekran

było problemem. Roboty M²erlin mogą być

systemu i Twoich krów

3

dotykowy jest łatwy w obsłudze za sprawą

wyposażone w opcjonalną jednostkę do

MerlinView zapewnia przegląd systemu i krów

3

prostego układu ikon, dzięki czemu masz zawsze

separowania mleka. To urządzenie automatycznie

w jednym miejscu. Szybki dostęp do informacji,

aktualne i istotne informacje na wyciągnięcie ręki.

oddziela siarę, zanieczyszczone lub

które pokazują jak działa Twój system oraz czy

nieodpowiednie mleko. W zależności od Twoich

wydajność spełnia Twoje oczekiwania.

Aby mieć lepszy obraz sytuacji, masz dostęp do
kluczowych wskaźników, w tym:

potrzeb możemy zaoferować system 3 lub 5
wiaderek separacyjnych.

Dostępny za pośrednictwem komputera, tabletów
i smartfonów, MerlinView zapewnia pełny wgląd

Informacje o aktualnym statusie M²erlina
Która krowa jest dojona?
Jaki jest status robota? Np. oczekuje na 		
krowę, dojenie, wypuszczanie krowy.
3

Dane dot. krowy: oczekiwana wydajność 		
mleczna, jakość mleka, ilość zadanej paszy.

Dzienne statystyki kontrolne dla M²erlina

3

Aktualnego statusu doju

3

Przepływu mleka z każdego strzyku

Mleko od każdej krowy będzie automatycznie

w środowisko doju. Sprawdź liczbę dojonych

3

Statusu robota

przepompowane do innego wiaderka

krów, całkowitą produkcję w robocie, jakość doju i

separacynego. Następnie następuje proces

jakość procesu mycia za jednym dotknięciem. To

3

czyszczenia instalacji transportu mleka, aby

mądry sposób na zapewnienie wysokiej jakości

Liczba dojów

3

można było rozpocząć kolejną sesję doju.

mleka i zdrowych krów.

Jakość doju (% mleka w pierwszych dwóch 		

Ekran HMI został zaprojektowany z myślą o łatwości
użytkowania. Wystarczy kilka dotknięć, aby:
3

3

Uzyskać dostęp do szczegółowych informacji

3
3

minutach doju)

o krowie będącej obecnie w robocie

M²erlin sprawia, że separowanie mleka jest

Szczegółowe informacje o systemie i Twoich

Uzyskać dostęp do szczegółowych informacji

proste, gwrantując zachowane jego świeżości

krowach są dostępne na wyciągnięcie ręki. Z

3

o aktualnym doju (podzał na każdą ćwiartkę

i wysokiej jakości.

łatwością uzyskasz dane, która ćwiartka wymaga

W prostu sposób kontrolować robota

większej uwagi lub która część robota wymaga

3

Zobacz przegląd i szczegóły dotyczące robota,

dokładniejszej obserwacji.

status i historię

MerlinView to doskonałe narzędzie zapewniające

To dojenie pozbawione stresu. Osiągnij większą

większą kontrolę nad stadem i systemem, dzięki

kontrolę nad swoimi krowami na każdym etapie

czemu dojenie jest bardziej wydajne i łatwiejsze

doju bez zakłócania ich spokoju, co zapewni

w zarządzaniu.

Skuteczność podłączania strzyków i produkcja
mleka dla każdej krowy

3

3

Kontrola mycia robota

Całkowita liczba odwiedzin
Czas spoczynku robota M²erlin

Krowy dojone w ciągu ostatnich kilku godzin
MerlinView automatycznie identyfikuje wszystkie
krowy w trakcie dojenia w ciągu ostatnich kilku
godzin. Wszelkie problemy są natychmiast
zaznaczane dla Twojej uwagi.

wyższą wydajność i lepszą efektywność.
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Inteligentne sensory

Ogólne informacje dotyczące zarządzania

Porównaj średnią produkcję z 10 i 24 godzin, aby

Informacje zarządcze dają głębszy wgląd w

lepiej mierzyć efektywność. Zyskaj większy wgląd

dostawy mleka do mleczarni oraz dostarczają

w proces dojenia, aby móc podejmować szybkie

informacji o kosztach. Jakie są koszty

decyzje, niezależnie od tego, czy chodzi o krowę,

koncentratu na 100 kg odtłuszczonego mleka?

czy o całe stado.

FullQuest

zbiorniku. Działając w połączeniu z FullQuest

Aplikacja M²erlinInfo może być używana do

Jak każda farma, każda krowa jest wyjątkowa.

i CrystalLab, FullCount zapewnia wgląd w stan

Nasze inteligentne czujniki wykrywają problemy

zdrowia Twoich krów, umożliwiając wczesne

zdrowotne każdej krowy podczas każdej sesji doju.

wykrywanie problemów i podjęcie zdecydowanych

Wskaźnik FullQuest 4QC dokładnie mierzy

działań na rzecz zdrowszego stada, lepszej jakości

przewodność w każdej ćwiartce w celu wykrycia

mleka i bardziej dochodowego gospodarstwa.

W mgnieniu oka będziesz mgół wyznaczyć
punkt odniesienia dla swojego biznesu.
MerlinView daje większą kontrolę.
Aplikacja M²erlinInfo
M²erlinInfo to aplikacja, która pozwala na mądrzejsze zarządzanie farmą, gdziekolwiek jesteś.

ustawiania alarmów i ostrzeżeń o potencjalnych
problemach- zarówno w przypadku robota, jak i
pojedynczej krowy- zapewnia łatwy dostęp do
zapisów dotyczących mycia i harmonogramów
konserwacji, gwarantując że Twoje M²erliny

podklinicznego zapalenia wymienia, umożliwiając

Od pełnego podsumowania produkcji farmy do

działają tak, jak powinny.

podjęcie działań zapobiegawczych w celu ochro-

wydajności poszczególnych krów, M²erlinInfo

M²erlinInfo ostrzega również o wszelkich

w stadzie. Oznacza to lepsze zarządzanie sta-

umożliwia dostęp do danych wydajności systemu
w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.
3

Znasz poziom produkcji mleka swoich krów

3

Monitoruj efektywność swojego gospodarstwa

3

Zmaksymalizuj równowagę między życiem 		
zawodowym a prywatnym pracowników.

odchyleniach w czasie podłączenia i wydojonym
mleku podczas pierwszych dwóch minut co daje
Ci czas na podjęcie trafnego działania.
Aplikacja M²erlinInfo jest w pełni konfigurowalna.
Wybierz, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać
i kiedy. Aplikację można również ustawić tak, aby

Aplikacja M²erlinInfo umożliwia użytkownikom

zachowywała ciszę w określonych godzinach dla

dostęp do aktualnych oraz historycznych zapisów

określonych użytkowników, dzięki czemu personel

danych dotyczących dojenia każdej krowy lub

poza godzinami pracy nie będzie niepokojony.

całego stada. Zobacz przydatne parametry, takie
jak wydajność mleka, liczba i czas trwania dojenia
na dzień i godzinę ostatniego doju.

ny dobrostanu i produkcji na wysokim poziomie
dem, szybsze skuteczniejsze decyzje co skutkuje
zdrowszymi krowami i lepszymi wynikami.

CrystaLab
CrystaLab to laboratorium M²erlina. Dokładnie
mierzy składniki mleka podczas każdego doju bez
dodawania żadnego odczynnika. Dzięki temu jesteś
na bieżąco z danymi o poziomie tłuszczu, białka i
laktozy podczas każdego udoju, a także ostrzega

AfiCollar

o wykryciu krwi. Te analizy umożliwią wczesne

Monitoruj swoje krowy, gdziekolwiek jesteś. Mając

wykrycie takich problemów, jak kwasica żwacza

założoną tę inteligentną obrożę, każda krowa

i ketoza, co pozwala na szybkie działanie i

przesyła bezprzewodowo dane o rozpoczęciu

ograniczenie utraty mleka.

objawów rujowych i stanie zdrowia do komputera,
laptopa, telefonu komórkowego lub tabletu. To
umożliwia szybszą detekcję pojawiających się problemów i ich przyczyn już na początkowym
stadium co pozwala zachować produkcję na
wysokim poziomie.

AfiAct II
Najdokładniejsze urządzenie do wykrywania rui na
rynku. AfiAct II nie tylko wykrywa, czy Twoje krowy
są w rui, ale również monitoruje komfort krów
poprzez rejestrowanie czasu spoczynku. Zapewni
to przydatne informacje, takie jak ustalenie

FullCount

optymalnego okresu międzywycieleniowego

bezproblemowo określ liczbę komórek

krów i ogólne informacje o dobrostanie zwierząt

somatycznych w ramach zrobotyzowanego systemu

w gospodarstwie.

dojenia, zapewniając wyższą jakość mleka w
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Chłodnictwo

Streampulse

Dój zrobotyzowany stwarza wyjątkowe możliwości

Zbiornik buforowy

Prawidłowo wydojone wymiona to wyższa

Streampulse pozwala małym mięśniom

dla Twojego gospodarstwa. Nasz zbiornik

W przypadku robota udojowego unikanie opóźnień

produktukcja mleczna. Technologia doju

otaczającym komórki gruczołów mlecznych,

chłodzący oferuje funkcje, których potrzebujesz,

jest niezbędne do osiągnięcia największej liczby

Streampulse - zawarta w każdym M²erlinie -

które mogą pracować tylko przez krótki czas, na

aby w pełni wykorzystać możliwości doju, w tym:

udojów dziennie. Dzięki zbiornikowi buforowemu

sprawia, że jest to możliwe. Streampulse tworzy

uzyskanie całego mleka z wymion. Dzięki temu 50%

Fullwood Packo przestoje spowodowane

dłuższą kolumnę udojową niż tradycyjne techniki

mleka uzyskuje się w pierwszych dwóch minutach

gromadzeniem i czyszczeniem schładzalnika

dojenia, co skutkuje niższym podciśnieniem w

doju. Gdy wymię jest całkowicie wydojone uzyskuje

mleka można całkowicie wyeliminować.

kubkach udojowych w okresie spoczynku, niż

się wyższą mleczność. Efektem końcowym są

tradycyjne metody. To pozwala zwieraczowi strzyka

zdrowsze strzyki i zdrowsze krowy.

3

zintegrowaną inteligentną komunikację z Twoim
systemem udojowym

3

automatyczny i ciągły proces chłodzenia

3

Soft Start zapewniający delikatne chłodzenie,

Zbiornik buforowy działa automatycznie,

gdy poziom mleka jest niski

komunikując się ze zbiornikiem i M²erlinem.

szybsze czyszczenie, aby ograniczyć przestoje.

Wydajny system czyszczenia gwarantuje higieniczne

3

Wszystko to konsekwentnie utrzymuje każdą kroplę
mleka chłodną, bez ryzyka zamarznięcia.

przechowywanie mleka za każdym razem.

odpocząć podczas utrzymywania otwartego
odpływu mleka dla idealnej szybkości doju.

Technika doju Streampulse zapewnia więcej
mleka w zbiorniku, jednocześnie promując lepsze
zdrowie krów.

Ciężko pracowałeś, aby wyprodukować swoje mleko.
Dbamy o ochronę Twoich standardów jakości. Nasz

Chłodzenie wodą lodową

zbiornik buforowy został zaprojektowany tak, aby

Rozwiązania Fullwood Packo w zakresie chłodzenia

zapewnić bezpieczeństwo i higienę cennego mleka.

wodą lodową są idealne do doju zrobotyzowanego.

Dostępne są w rozmiarach od 250 do 1.000 L.

Chłodzenie wodą lodową poprawia jakość
mleka poprzez redukcję poziomu bakterii
i poprawę jakości tłuszczu mlecznego bez
ryzyka zamarznięcia.
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Konwencjonalne dojenie – Od hali udojowej bok w bok z szybkim wyjściem
lub karuzeli, do bardziej tradycyjnej konstrukcji rybiej ości, konwencjonalne
systemy udojowe Fullwood Packo są znane na całym świecie z jakości
oraz stawiania dobrostanu zwierząt zawsze na pierwszym miejscu.

Roboty udojowe – Roboty udojowe Fullwood Packo są zbudowane tak, aby
zapewnić krowie najwyższy komfort dostosowując jednocześnie sprawdzoną
technologię by zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności
poprzez zrobotyzowany dój dla ambitnych gospodarstw mlecznych. Doprowadziło
to do powstania M²erlin firmy Fullwood Packo - jest to w 100% zautomatyzowane
rozwiązanie do doju gwarantujące wyższą produkcję i efektywność doju.

Chłodzenie – Niezawodne chłodzenie, które na pierwszym miejscu stawia
jakość mleka. Fullwood Packo produkuje energooszczędne rozwiązania do
chłodzenia mleka z pełną gamą opcji pasujących do każdego gospodarstwa,
niezależnie od wielkości i systemu doju. Nasze rozwiązania sprawiają, że
każda kropla Twojego mleka jest bezpieczna, zachowując przy tym wysokie
standardy jakości.
Zarządzanie stadem – Indywidualne opcje oprogramowania
Fullwood Packo ułatwiają zarządzanie stadem i podejmowanie
trafniejszych decyzji biznesowych za jednym kliknięciem.

Wybierz nowe podejście do doju i chłodzenia.
Odwiedź farmpartner.eu lub napisz do nas na
info@farmpartner.eu, aby dowiedzieć się więcej.

Farm-MPartner Sp. z o.o., ul. Jazdzewskiego 24, 63-000 Sroda Wielkopolska
Telefon: +48 61 287 91 19
farmpartner.eu

