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Chladicí systémy

Aktivně vám pomáháme, díky ucelenému systému poradenství,
služeb a výrobků, řešit zdravotní stav zvířat, zvyšování mléčné užitkovosti,
hygienu a další situace, které mohou v chovu nastat.

Mladý skot

Servis a
příslušenství
24/7

Odborný poradenský servis
Prostřednictvím našich kvalifikovaných odborných poradců vám zdarma, aktivně a přímo v provozu
pomáháme dosáhnout co nejlepších výsledků, nejnižších nákladů na výrobu a nejvyšších zisků z vaší
výroby.
• Odborné poradenství a služby
• Komplexní sortiment chemických produktů
• Nejmodernější technologie
• Cow Intelligence SCR
• 15 let zkušeností v oboru

Eurofarm systems s. r. o.
Puclice 72, 345 61 Staňkov
T +420 724 199 838
E info@eurofarm.cz
www.eurofarm.cz
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Pro-FEED° 2020
Speciální šnekový dopravník
Je koncipován tak, aby krmení bylo jednoduše a jemně dodáváno na
krmný stůl. Nedochází k přihrnování pod tlakem, naopak je krmení
lehce uvolňováno a opětovně mícháno. Tím se zachovává svěžest
a kvalita a krávy jsou pobízeny ke zvýšenému příjmu dobrého krmení.

Jediný samostatný přihrnovač, který nestlačuje krmení
Většina doposud existujících systémů pro automatické přihrnování krmiva je uzpůsobena tak, aby
nahrnovala krmení do žlabu tlačením nebo otáčením kolem vlastní osy. Dochází při tom ke konstantnímu
stlačování krmení, což negativně působí na kvalitu krmení a ovlivňuje jeho příjem zvířaty. Pro-FEED° 2020
pracuje na principu šnekového dopravníku, který volně hází krmení do žlabu, bez zbytečného tlaku. Tím
také dochází k opakovanému promíchání krmení a zanechává za sebou perfektně čistou trasu krmného
stolu. Pro-FEED° 2020 samostatně absolvuje až 30 jízd za den a redukuje tak práci s přihrnováním krmiva
po iniciálním nakrmení krmným vozem.
Pokročilá kontrola
Ovládání, díky kterému získáte maximální kontrolu. S použitím 10‘‘ dotykového displeje a intuitivním
uživatelským prostředím je navíc naprosto jednoduché.
• Přístup přes PC, tablet nebo mobil z jakéhokoli místa na světě. Můžete se připojit třeba i z dovolené.
• SMS upozornění, díky kterým budete neustále informováni o aktuálním stavu a můžete ihned reagovat.
• Na vyžádání vzdálený servis produktovým specialistou. Záruka optimalizace
výkonu Pro-FEED° 2020 v jakémkoli čase.
Najde si snadno cestu
Pro-FEED° 2020 lze snadno integrovat do téměř každé stáje s minimálním úsilím. Orientuje se pouze pomocí
čtyřmilimetrových malých magnetů, které se umístí do podlahy přibližně každé dva metry. Trasy jsou pak
vždy poprvé pod kontrolou nastaveny. Po stisknutí tlačítka může Pro-FEED° 2020 i vyjet ze stáje, čímž se
tak uvolní prostor pro průjezd nebo tímto způsobem může přejet do stáje jiné, kde také odvede svoji práci.
Vzhledem k tomu, že Pro-FEED° 2020 nepotřebuje žádné vodící lišty nebo nosné konstrukce, může být jedno
zařízení použito v několika stájích.

Baterie a pohon nevyžadují údržbu
Provozní napětí 24 V je generováno z bezúdržbových baterií s rozsahem
2 × 105 Ah. Gelové baterie představují nejmodernější standard a
jsou uzpůsobené pro mnohanásobné nabíjecí cykly. Motory jsou
bezkartáčové, odolné proti opotřebení a bezúdržbové. Mírné
svahy nebo složitější trasy ve stáji nepředstavují žádný problém.
Svojí kompaktností a manévrovatelností představuje dokonalého
pomocníka při krmení pro celou farmu.
Nabíjení dotykem: Pro-FEED° 2020 jednoduše najede na 3 mm tenkou
stanici a zastaví se přímo nad dvěma dobíjecími kontakty.
Uživatelská přívětivost
Díky moderním technologiím je Pro-FEED° 2020 koncipován
s minimálními nároky na údržbu. Tím se stává případná výměna baterie
nebo jiných komponentů naprosto jednoduchou záležitostí.
Pro-Feed° 2020: Výhody a data na první pohled
• Přihrnování pomocí šnekového dopravníku, které
„uvolňuje“ krmení a zaručuje zvýšený přísun sušiny
• Odolný, vodotěsný 10‘‘ ovládací panel s dotykovým displejem
• Na vyžádání také přístup přes PC, tablet nebo mobil
• Na vyžádání hlášení na provozní chyby přes SMS
• Na vyžádání vzdálený servis, údržba a aktualizace
• Provozní napětí 24 V, provoz na baterii
(2 × 105 Ah), bezúdržbová baterie
• Nabíjecí stanice tvořená ocelovým páskem o tloušťce
3 mm (lze přes ní přejet i těžkými vozidly)
• Jednoduchá instalace v libovolné stáji
• Bezkartáčový a bezúdržbový elektromotor
• Hmotnost 700 kg
• Rozměry 2 000 mm × 1 100 mm × 850 mm
• Na pokyn vyjede Pro-FEED° 2020 ze stáje, čímž se uvolní prostor.

