ROBOTICKÁ STÁJ

Krmný robot

SHUTTLE ECO
Přesně dávkovaná disponibilita krmiva
365 dnů v roce, nepřetržitě po celý den
Shuttle Eco je díky svému objemu 2,2 m³ obratný,
autonomně jezdící krmný robot. Je vybaven nejnovější
akumulátorovou technologií a speciálně vyvinutou
plastovou nádrží pro míchání zhotovenou z materiálu
odolného vůči opotřebení. Shuttle Eco se o vaše
zvířata postará 365 dnů v roce, a to nepřetržitě po celý
den a s přesně určeným množstvím čerstvého krmiva.
Tento pilný pomocník nepotřebuje žádnou dovolenou,
ani volný víkend!

Perfektně namícháno a nařezáno
Krmivo je perfektně nařezáno a promícháno s
požadovanými složkami jádrového krmiva a minerálních
látek. Shuttle Eco potom plně automaticky projíždí stájí
a dávkuje krmivo.

Zdraví zvířat je na prvním místě
Optimální krmení je nejdůležitějším faktorem v péči
o vaše zvířata. Vyšší příjem krmiva vede k vyššímu
výkonu, a tedy ke zvýšení vašeho provozního zisku.
Díky častému krmení malým množstvím jsou zbytky
krmiva minimální a podporuje se tím i přirozené
chování zvířat při krmení. Důsledkem je lepší zdraví
zvířat.

Plnění pomocí portu, nebo výtahu
Shuttle Eco si bere jednotlivé součásti krmiva vždy
podle receptury z portu nebo pomocí výtahu přímo
z průjezdního sila.

Krmení po výkonových skupinách
Shuttle Eco sestavuje vaše individuální směsi krmiva
a optimálně krmí vaše zvířata základním i jádrovým
krmivem.

Osvědčená technika BUTLER
Shuttle Eco je vybaven i „funkcí Butler“ – díky ní
může odsunuté krmivo přihrnout zpět ke krmné
zábraně. Hradítko pro „funkci Butler“ je možné
výškově nastavit a takto se usnadní jízda přes dvůr.

ROBOTICKÁ STÁJ
Snadné plánování trasy

Nabíjecí stanice

Díky magnetům v podlaze je možné krmný robot bez
problémů používat i v několika stájích – trasu je nutné
naprogramovat prostřednictvím řízení pouze jednou.

Shuttle Eco se nabíjí pomocí inovativní nabíjecí stanice.
Aby bylo možné zvýšit výkon akumulátoru, plní se
Shuttle Eco v portu nebo přímo u průjezdných sil
pomocí výtahu a při procesu míchání se vrací zpět
k nabíjecí stanici.

Přednosti a technické údaje
ekologický díky akumulátorovému systému
provoz na baterie s vysoce kvalitními li-ionovými
bateriemi s dlouhou životností
řízení dráhy pomocí magnetů v podlaze
funkce Butler (přihrnování krmiva)
bezproblémové použití pro několik stájí
čerstvá a dobře promíchaná dávka krmiva pro každou
výkonovou skupinu
exaktní navažování - dávkování závislé na úseku trasy
míchačka s volným pádem šetřící krmivo, žádné
rozmačkání
inteligentní a snadné řízení
zvládá stoupání až do 10 %

Jsme tradiční výrobce a dodavatel technologií a staveb

PRO VÁŠ MODERNÍ CHOV
SKOTU
Pomáháme chovatelům skotu zlepšit a zjednodušit práci
na farmě, snížit náklady s provozem a zvýšit ziskovost.
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