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NAJLEPŠÍ KŔMNY SYSTÉM PRE TEľATÁ
FIRMY FÖRSTER-TECHNIK.
Nový napájací automat pre teľatá Vario spĺňa všetky požiadavky moderného
spôsobu riadenia chovu teliat. Rozvíja sa s Vaším závodom a Vaším úspechom.
Ako absolútny špičkový model
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automatov na jadrové krmivo a
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KTO VIAC VYžADUJE, TEN AJ VIAC
DOSTANE.
Pomocou zariadenia Vario využijete všetky prednosti automatov Förster-Technik. Takým spôsobom, že podľa možnosti necháte vykonať čo najviac výkonov pohodlne automaticky. Pritom budú Vaše teľatá stále stredobodom starostlivosti a každý deň dostanú individuálne a spoľahlivo všetko, čo pre svoj
zdravý rast potrebujú.
Riešením je kombinácia.
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TAK FLEXIBILNÝ AKO VY
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zajtrajška.

roveň

Nová generácia napájacích au-
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Vaša virtuálna stajňa pre teľatá: Net
Terminal

počítača je tiež bez problémov
možné. Spojenie vytvoríte pomocou Ethernetu a ak si želáte, dokonca bez káblov prostredníctvom WLAN na PDA.
Výkonný 32-Bit mikroprocesor
je pomocou jednoduchých Flash
aktualizácií vždy na najnovšej
úrovni – preto Vás nemôže nič
Vario: Vždy napojený.

vyviesť z rovnováhy.

Rast v programe: KalbManagerWIN

Najlepšie

spojenia

pre

va určitú hraničnú hodnotu,

najlepšie kontakty.
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Pomocou vhodného príslušenst-

množstvo sa automaticky zre-

va vytvoríte z Vášho napájacie-

dukuje. Vario, pravdepodobne
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najlepší kŕmny systém pre teľatá

ny a riadiaci systém pre najvyš-
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jednoduchšie pripojiť a ešte
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efektívnejšie využívať príslušenstvo a periférne zariadenia.
Pripojte napr. Vario do siete s

Slutvćrdi

Startvćrdi

automatom na jadrové krmivo
Förster-Technik a profitujte zo
všetkých výhod napájania závislého od jadrového krmiva: Zabránenie prebytočnému konzumu mliečneho prášku a skoršie
použitie výhodných krmív. A to
všetko individuálne v závislosti
od zvierat a bez dodatočných
kontrolných alebo programovacích nákladov: Akonáhle dosiahne spotreba jadrového krmi-

Drikke
Schématické zobrazenie napájania
závislého od jadrového krmiva.
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Technické údaje
Extra vybavenie a príslušenstvo

Všeobecné údaje
Objem prášku
Vyhrievací výkon
Elektrická prípojka
Príprava napájacej zmesi
Sacie miesta
Počet teliat pri odchove

cca. 35 kg
5,0 kW (400 V)
400V/3/N/PE/50HZ;16A
max. 2,5 až 3 l/min
max. 4
max. 30 na sacie miesto
(spolu max. 80 zvierat)

Typy automatov
Automat na mliečny prášok
Automat na čerstvé mlieko
Kombiautomat
Sériové vybavenie
Regulácia vykurovania IQ
Ručné napájacie čerpadlo pre jednoduchý návyk teliat,
ovládateľné z miesta napájania
Uzavierací ventil pre sacie miesto
Odtokový ventil mixéru
Výmenník tepla so separátnymi vykurovacími okruhmi s
obehovým čerpadlom (u kombiautomatov a automatov
na čerstvé mlieko)
Čerpadlo mlieka z ušľachtilej ocele 120 W
(u kombiautomatov a automatov na čerstvé mlieko)
Ručný terminál s 8-riadkovým displejom

Vyhotovenie z ušľachtilej ocele
2.-4. Sacie miesto
Jemný dávkovač pre práškové prísady s objemom 4 kg
Dávkovacie čerpadlo pre tekuté prísady
Servoriadenie pre vzdialené sacie miesta
Regulácia spádu (pri výškovom rozdiele medzi napájacím
automatom a sacím miestom)
Elektronické parozábrany pre vyhadzovač mliečneho a
prísadového prášku
Veľkoobjemová ochrana proti hmyzu, použiteľná spolu s
jemným dávkovačom alebo dávkovacím čerpadlom
Profi zostava pre kombi a čerstvé mlieko, pozostávajúca z:
- Plne automatického čistenia výmenníka tepla a ventilov
s dávkovacím čerpadlom umývacieho prostriedku
- Čerpadla mlieka z ušľachtilej ocele 250 W
Dávkovacie čerpadlo umývacieho prostriedku pre automaty
prášok-voda
Pulzujúce čistenie stlačeným vzduchom
Nástavec práškového lievika pre obsah 50 kg
Možnosti rozšírenia
Automaty na jadrové krmivo
PC program „NetTerminal PC“
PC program „KalbManagerWIN“
PDA program „NetTerminal PDA“
Förster-Gateway CAN-Ethernet
Pripravený pre
Automatický systém merania horúčky (AFS)
Váhu predných nôh

Výrobca:
Förster-Technik GmbH
Gerwigstraße 25
D-78234 Engen
Tlf.:

+49 (0)7733 9406-0

Fax:

+49 (0)7733 9406-99

E-mail: info@foerster-technik.de
Internet: www.foerster-technik.de

Technické zmeny vyhradené (Stav 02/08)

Odovzdal:

