Karuzele udojowe
Dój wewnêtrzny

Dój zewnêtrzny

Nie ma lepszego sposobu doju...

Karuzela

Dla profesjonalistów:
Solidne oraz
wysokowydajne
Karuzelowe systemy
udojowe ﬁrmy Fullwood

Karuzela
Nowoczesny system
udojowy wyraża styl
Państwa gospodarstwa
Firma Fullwood oferuje rozwiązania
systemowe, które spełniają indywidualne
potrzeby wymagających producentów
mleka.
Nasze systemy udojowe już od dawna
wyróżniają się wysoką jakością, wydajnością,
niezawodnością oraz dają gwarancję
wieloletniego bezawaryjnego użytkowania.

Największa elastyczność
Szeroki wybór różnych systemów i wielkości, pozwala uwzględnić wszystkie
indywidualne wymagania, gwarantując
tym samym dobór najlepszego systemu
udojowego dla Państwa gospodarstwa.

Krótkie dystanse,
najlepsza widoczność
instalacji udojowej oraz
płynny przebieg doju

Stworzony do zoptymalizowanych
procesów udojowych
Wyróżniamy dwa podstawowe typy
karuzeli udojowych: wewnętrzny i
zewnętrzny.
W doju wewnętrznym, dojarz stoi wewnątrz
platformy udojowej, a krowy skierowane są
na zewnątrz; natomiast w doju zewnętrznym krowy stoją przodem do wnętrza
platformy, a dojarz stoi na zewnątrz.
Jaki typ karuzeli jest dla Państwa najbardziej odpowiedni zależy głównie od
Państwa wymogów co do wydajności
godzinowej oraz dostępnej kubatury
budynku. Wielkość systemu udojowego
obu typów, może być zmiennie
dopasowywana do Państwa potrzeb.

Wewnętrzne systemy
udojowe
Dojarz stoi w centrum
System wewnętrzny może być skonstruowany jako typ Rybia Ość, lub Bok w Bok do
wyboru z funkcją żywienia lub bez. Ponadto
wyposażenie techniczne rozbudowywane
jest w systemie modułowym, co daje
Państwu możliwość wyboru odpowiednich
dla Państwa potrzeb modułów, zaczynając
od ściągacza aparatów udojowych aż po
pełne wyposażenie.

Karuzela typu Rybia Ość
Optymalne warunki pracy są wyróżnikiem
wszystkich systemów karuzelowych ﬁrmy
Fullwood. Szczególnie w przypadku
karuzeli typu Rybia Ość, gdzie dystanse są
krótkie, a wydajność godzinowa pracownika znacząca.
Miejsce pracy dojarza jest wewnątrz
karuzeli, krowy zaś skierowane są głowami
na zewnątrz, co zapewnia najlepszą
widoczność zwierząt podczas całego
procesu pracy, począwszy od wejścia aż do
opuszczenia karuzeli.
Ponieważ krowy wchodzą na platformę
pojedynczo, przebieg pracy jest jednocześnie płynny i bardzo spokojny.

Pasza treściwa na karuzeli
udojowej
Systemy karuzelowe typu Rybia Ość mogą
być na życzenie dodatkowo wyposażone w
funkcję żywienia, poprzez montaż koryt
paszowych oraz elementów mocowania do
konstrukcji platformy; dozownik paszy
sterowany jest automatycznie.

Maksymalna
wydajność krów
poprzez indywidualne racje paszy…
Żywienie w na karuzeli
udojowej Fullwood
– zapewnia podawanie odpowiedniej dawki paszy zgodnie z
dzienną wydajnością mleczną
– umożliwia precyzyjne
wydzielanie maksymalnej dawki
paszy, aby osiągnąć najwyższy
stopień wydajności mlecznej
– zapobiega nadmiernej
konsumpcji paszy treściwej oraz
– tym samym gwarantuje spadek
nieekonomicznego spożycia
paszy treściwej

Solidna technologia –
niezawodna przez
365 dni w roku !

Maksymalna
wydajność godzinowa
na jednego pracownika
Obiektywna ocena uzyskiwanej
wydajności pozwala na wybór
odpowiedniej wielkości systemu
udojowego.
Doświadczeni dojarze wiedzą, że przepustowość instalacji udojowej zależy w
pierwszej kolejności od czasu przeznaczonego na niezbędne podczas doju
rutynowe czynności, takie jak: przygotowanie i sprawdzenie wymienia, czas
oczekiwania oraz czas wejścia krów jak
również czas poświęcony na wejście i
wyjście zwierząt. Wiedza naukowa i
praktyka pokazują, że na rutynowe
czynności potrzebujemy 40, a niekiedy
nawet aż do 80 sekund na każdą krowę. Im
sprawniej będziemy te czynności wykonywać, tym efektywniej będziemy
mogli wykorzystać nasz czas na karuzeli
udojowej.
Aby dokonać właściwego wyboru karuzeli
musimy jednakże zaplanować i uwzględnić
średni realny czas doju na krowę.
W karuzelach o rozmiarach do 52 ergonomicznych stanowisk udojowych, Rotary
Turn in oferuje Państwu najlepsze warunki
do uzyskiwania optymalnej wydajności.

Kompaktowa
koncepcja hali
Bok w Bok do doju
wewnętrznego

Funkcjonalność na
niewielkiej przestrzeni

.
W modelach Rotary Radial krowy stoją
„Bok w Bok” z głową skierowaną na zewnątrz
platformy. W ten sposób karuzele typu
Radial wykazują proporcjonalnie do liczby
stanowisk nie tylko kompaktowe wymiary,
ale również zapewniają dodatkowo
najlepszą widoczność dojarzowi.
Zwierzęta wchodzą przodem na obracającą
się platformę – prowadzone przez przyjazny
dla zwierząt system bramek – obracając się
w końcowej fazie o 180°.
Dojarze pracują w tym przypadku wewnątrz
platformy zakładając aparaty udojowe
między tylnymi nogami krowy.
Ze względu na nieprzerywany, stały obrót
karuzeli, krowy opuszczają platformę
przodem. Wyposażenie techniczne jest
podobne jak przy typie Rotary Abreast
(patrz str. 8).

Z systemem Rotary Radial możliwe jest
stworzenie aż do 80 stanowisk udojowych.

Wysokowydajna dojarnia
zewnętrzna o największej
przepustowości

W modelach Rotary Abreast krowy wchodzą
na platformę przodem i stoją z głową
skierowaną do wewnątrz karuzeli. Po
zakończeniu procesu udojowego
opuszczają bezproblemowo platformę
kilkoma krokami do tyłu.
Dojarze stoją po zewnętrznej stronie
karuzeli. Systemy typu Rotary Abreast
wykorzystywane są głównie w dużych
stadach.

Dobrze przemyślana
koncepcja: Komfortowa
dla człowieka i dla
zwierzęcia
Automatycznie kierowany
ruch zwierząt oraz dobry
dostęp do wymion przyspieszają pracę i zwiększają przepustowość.
.
Znajdująca się w ciągłym ruchu
obrotowym platforma, oferowana przez ﬁrmę Fullwood,
pozwala na ciągłą oraz
mniej pracochłonną wymianę
zwierząt na karuzeli. Dzięki temu
czas na rutynowe czynności
znacznie się skraca, a przepustowość instalacji udojowej
znacząco rośnie.

Pomieszczenie przed
poczekalnią powinno być
jeszcze na etapie planowania optymalnie dopasowane do projektu obory.

Wszystkie urządzenia sterowania i bezpieczeństwa
umieszczone są w zasięgu ręki. Wyposażenie
techniczne może być indywidualnie dobrane do
Państwa potrzeb.

Skorzystajcie Państwo z systemu
komputerowego ﬁrmy Fullwood,
który pokieruje całym „Ruchem
Krów”. Za pomocą anten i
sterowanych przez nie bramek
selekcyjnych wyznaczana jest
trasa dla każdego zwierzęcia. W
ten sposób system zapewnia, by
poszczególne grupy technologiczne lub pojedyncze
zwierzęta kierowane były do
różnych sektorów.

Rotary Abreast 80 z funkcją żywienia:
wysokowydajna technologia
spełniająca najwyższe wymagania

Szybki start
Z opcjonalnym modułem szybkiego
startu Lift´n Go udój może być jeszcze
bardziej komfortowy. Aktywacja pulsacji
następuje poprzez lekkie uniesienie
aparatów udojowych, które można
bezpośrednio podstawić pod wymię
krowy, każdorazowo oszczędzając
cenny czas.

Koordynacja aparatów
udojowych.
Szybki i delikatny udój.
Praca aparatów udojowych zoptymalizowana pod kątem przepływu dojonego
mleka zapewnia wysokie wyniki produkcji i
komfort zwierząt.
Firma Fullwood cieszy się doskonałą
renomą w świecie technologii udojowych,
która bazuje na setkach tysięcy aparatów
udojowych tej koncepcji – z jej specjalnie
dopasowaną pulsacją, dużym wachlarzem
gum strzykowych, wysokim komfortem
obsługi jak również szybkim i delikatnym
udojem.

Wysoki przepływ
Wewnętrzny kształt kolektora Clearﬂow, o
pojemności ok. 350cm3, opracowanego
przy współpracy z Monachijskim
Uniwersytetem Technicznym pozwala bez
problemu na łatwy i szybki przepływ ponad
14kg mleka na minutę.
Korpus kolektora łączący kubki udojowe,
wykonany jest z grubej stali nierdzewnej,
która chroni go przed uszkodzeniami.
W wyposażeniu dostępne jest 17 różnych
odmian gum strzykowych oraz 6 różnych
tulei kubków udojowych ze stali nierdzewnej. Pozwala nam to na wybór
najlepszego wariantu dostosowanego do
Państwa wymagań i potrzeb.

Warianty wyposażenia dostosowane
do indywidualnych potrzeb

Wyposażenie starannie dopasowane do każdego
gospodarstwa i każdego typu karuzeli udojowej
Szybki i płynny ruch zwierząt oraz
doskonały dostęp do wymion, to cechy,
które szczególnie wyróżniają systemy
udojowe ﬁrmy Fullwood.
Konstrukcja jest przystosowana do
zwierząt, a warunki pracy dojarza
zoptymalizowane. Wyposażenie
techniczne dostosowane jest również
pod kątem Państwa indywidualnych
potrzeb

Wymogi gospodarstwa i osobiste
upodobania klienta decydują o nowym
systemie udojowym, przy czym szczególny
nacisk kładziemy na kompetentne
konsultacje i fachowe planowanie. W
rezultacie otrzymacie Państwo system
udojowy, który będzie Wam służył przez
wiele lat, 365 dni w roku i zapewni najwyższą
wydajność i bezpieczeństwo.

.
System zabudowy, który jest koncepcją
połączenia estetycznego wyglądu
i spełnia najwyższe wymagania: to
koncepcja połączenia estetycznego
wyglądu z w pełni zintegrowaną
technologią oraz z prostym i niezawodnym
system mycia urządzeń udojowych.
Oświetlenie wymion i wiele innych detali
wyposażenia są indywidualnie
komponowane, zapewniając wysoki
komfort pracy.

Automatyczny
ściągacz aparatu
udojowego:
wydajniejsza
organizacja
czasu pracy.
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W pełni automatyczny masaż
wymion, monitorowany
przepływ mleka, bezpieczne
ściąganie aparatów udojowych.
Tylko opytmalnie dopasowana do
warunków ﬁzjologicznych krów technologia udojowa, zapewnia w całym stadzie
zdrowe wymiona. Elektronicznie sterowany ściągacz gwarantuje odpowiednie
dopasowanie parametrów pracy stanowiska udojowego, łącząc stymulującą
pulsację automatycznego masażu wymion
z automatycznym ściąganiem aparatu.

Automatyczny ściągacz aparatu
udojowego z wbudowaną
technologią stymulującą.
.

Pulsacja stymulująca ﬁrmy Fullwood,
przejmuje funkcję automatycznego
masażu krów, aby zwiększyć gotowość
mleczną (stymulacja przedudojowa).
Najnowocześniejsza, mikroprocesorowa
technologia dokładnie monitoruje
przepływ mleka podczas udoju.
Aparaty udojowe ściągane są automatycznie, w momencie, gdy poziom
przepływu mleka spadnie poniżej
wyznaczonego limitu. W ten sposób
skutecznie zapobiegamy pustodojom.

Świadomy
udój z VarioFlow/MPC,
bieżący wgląd do
danych.
Vario
Flow

Automatyczny pomiar
ilości mleka.
Automatyczny rejestrator ilości mleka
dostarcza już podczas udoju ważne
informacje dotyczące stanu zdrowia oraz
wydajności poszczególnych krów.
W połączeniu z automatycznym pomiarem
przewodności, otrzymujemy istotne informacje, które pomagają w zarządzaniu
stadem.

/MPC
Miernik mleka
Nowoczesny miernik mleka VarioFlow/MPC
pozwala na automatyczny rejestr ilości i
przewodności mleka podczas każdego udoju,
gwarantując bardzo dokładne wyniki
pomiaru nawet przy spienionym mleku.
System zapewnia doskonałą stabilność
poziomu podciśnienia. Tester do poboru
próbek mleka z łatwością daje się podłączyć
do miernika..

Doskonały wgląd do danych
Terminal VarioFlow/MPC steruje pulsacją aparatów udojowych i zapewnia szybki wgląd do
najważniejszych danych poszczególnych
krów.

Porównanie kosztów mycia chemicznego i dezynfekcji
wysoką temperaturą przy wykorzystaniu systemów
odzyskiwania ciepła.

Koszty:
Woda
Środek myjący
K + Z + Fullacid
Prąd
Amortyzacja na myciu i pompie próżniowej

BWAC

Zirk.

22 stanowiska
udojowe.
Roczne oszczędności
na kosztach
Min. 1.570,-€

Zobacz, jak wiele można
zrobić dzisiaj dla dobrego
samopoczucia Twoich krów.
System analizy mleka AﬁLab już w trakcie doju
pozwala na pomiar zawartości tłuszczu,
białka i laktozy oraz śladów krwi w mleku.
AﬁLab jest doskonałym uzupełnieniem
zintegrowanego systemu zarządzania.

Afifarm

BWAC

Zirk.

32 stanowiska
udojowe.
Roczne oszczędności
na kosztach
Min. 1.920,-€

BWAC

Bardziej przyjazny
dla środowiska.
Mniejsze koszty
bieżące.
Energooszczędne mycie
gorącą wodą

®

AfiLab
Kompleksowa baza danych poszczególnych
krów, otwiera nowy wymiar w zautomatyzowanej obserwacji zwierząt, a tym
samym znacznie zwiększa opłacalność
produkcji mleka dla profesjonalnego rolnika.
Na podstawie ciągłego pomiaru zawartości
tłuszczu, białka i laktozy podczas udoju,
Aﬁlab zapewnia wiarygodne informacje
o parametrach mleka oraz podklinicznych
stanach chorobowych krów.
Codzienna ocena pozwala na szybkie dostosowanie i optymalizację racji paszy i
indywidualne wykorzystywanie rezerw
energetycznych poszczególnych krów.

Zirk.

48 stanowisk
udojowych.
Roczne oszczędności
na kosztach
Min. 2.750,-€

Zarówno w karuzeli jak i w hali
udojowej „rybia ość”, w systemie
myjącym BWAC wszystkie
elementy instalacji udojowej (aż
do zbiornika chłodzącego)
podgrzewane są przez co najmniej dwie minuty do 77°C.
Proces mycia, który trwa niespełna 8 minut całkowicie myje i
dezynfekuje instalację. W tym
przypadku tradycyjne środki
myjące i dezynfekujące nie są
konieczne.

Oszczędzając energię i czas!
Niskie wykorzystanie mocy i
energii elektrycznej oraz niskie
koszty utrzymania redukują
koszty eksploatacji, a tym samym
chronią środowisko. Poprzez
wyjątkowo krótkie procesy pracy
oszczędza się czas i pieniądze.

Automatyczny
monitoring
zwierząt

Afifarm

®

Automatyczny monitoring
zwierząt w hali udojowej
Każda krowa w Waszym stadzie wprowadzana jest do systemu Aﬁfarm od tego
momentu jest automatycznie monitorowana. Dotychczas nie znane informacje
o zwierzęciu są rejestrowane automatycznie
i w praktyczny sposób wykorzystywane
przez system Aﬁfarm. Wysoce wydajne
algorytmy zapewniają doskonałe analizy z
opisem graﬁcznym. Pojedyncze zwierzęta,
grupy i całe stado, tworzą całkowicie automatycznie niepowtarzalny, cyfrowy zapis
bieżącego stanu posiadania oraz jakości
produkowanego mleka.
Ponadto w bardzo prosty i jasny sposób
mamy w każdej chwili możliwość wglądu do
aktualnych danych, aby sprawdzić stan
zdrowia naszych krów. Wymaga to zaledwie
kilku kliknięć myszką.

Indywidualne dane każdej krowy:
.

Aktywność, spoczynek
Stan racic
Rozpoznawanie rui
Ilość ciąż
Mastitis, ketoza, kwasica
Przemieszczenie trawieńca
Cysty
Dojność krów (czas doju i
ilość udojonego mleka)
Wydajność życiowa
Konwersja paszy
Rentowność

AfiTag II
Precyzyjny pedometr Krokomierz
(
)
Dokładny pomiar przez cała dobę…
…tylko na nodze krowy.
.
Dokładny pomiar proﬁlu aktywności oraz
dobrostanu jest warunkiem prawidłowej
obserwacji zdrowia zwierząt.

Aficollar
Responer Aﬁmik Aﬁcollar wnosi nową jakość
monitorowania stanu zdrowia krów.
Połączenie danych o zmianie aktywności zwierząt z
odczytem przełykania oraz odłykania gwarantuje
szybkie i celne decyzje hodowlane.
Bezprzewodowy transfer danych z obory co 15
minut pokazuje precyzyjnie zmiany zachowania
zwierząt informując hodowcę zawsze na czas.
Dzięki nowej technologii Aﬁcollar informuje o
zwierzętach do inseminacji oraz zwierzętach
chorych / wymagających uwagi ze względu
na zaburzenie ilości codziennie pobieranej

p a s z y m i n i m a l i z u j ą c r y z y ko s p a d k u i l o ś c i
produkowanego mleka.
Rewolucyjny raport krów do inseminacji z
graﬁcznym oknem inseminacyjnym wskazuje
idealny moment do zacielenia gwarantując
najwyższy stopień skuteczności przeprowadzonego
zabiegu.
Najwyższa jakość responderów daje pewność
wieloletniego , bezawaryjnego użytkowania z
zachowaniem najwyższych standardów zbieranych
danych.

Naganiacz

Z tym idealnym rozwiązaniem w poczekalni
optymalizujecie Wasz czas udoju.
Skorzystaj z pomocy automatycznego
naganiacza krów! Z tym „pomocnikem”
wyraźnie zoptymalizujecie przepustowość
Waszej instalacji udojowej. Waszą pracę
przejmuje naganiacz, którego koszty

szybko się zwracają. Ta technologia jest
prosta w obsłudze, bardzo stabilna i
niezawodna. Dodatkowo do czyszczenia
podłoża poczekalni, naganiacz można
wyposażyć w gumowy zgarniacz gnojowicy.
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Przedstawione na zdjęciach elementy wyposażenia oraz funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Dodatkowe
informacje otrzymacie Państwo u partnerów serwisowych ﬁrmy Fullwood lub u menedżerów obszaru sprzedaży. Biorąc pod
uwagę postęp technologii, zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Dealer:

ul. Jażdżewskiego 24
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Tel. +48 61 287 91 19
Fax. +48 61 285 26 18
www.farmpartner.eu

www.farmpartner.eu

