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NAJLEP"Í K#MNY SYSTÉM PRE TE!ATÁ 
FIRMY FÖRSTER-TECHNIK. 

Ako absolútny $pi%kov& model

Vám Vario ponúka viac v&konu,

vä%$iu prispôsobivos' a viac

pohodlnosti pri obsluhe, ako ste

si doteraz vedeli predstavi'.

Ka(d& automat Vario je mo(né

individuálne konfigurova' pod!a

Va$ich (elaní. Vybavené osve-

d%en&mi a %iasto%ne e$te viac

vylep$en&mi vysokov&konn&mi

komponentmi firmy Förster-

Technik, zariadenie Vario dlhé

roky spo!ahlivo zaopatrí a( 80

teliat. Vá$ automat Vario pritom

neprenechá ni% náhode. Príklad:

Regulácia vykurovania IQ regu-

luje teplotu bojlera pod!a teplo-

ty v mie$acej nádobe. 

Nov& riadiaci koncept Vám

umo(ní Va$e zariadenie Vario

vy'a(i' do maximálne mo(nej

miery. 

V)aka mo(nosti pripojenia

doplnkov&ch sacích miest, 

automatov na jadrové krmivo a

mnoh&ch in&ch prvkov je Vario

kompletn& k*mny a riadiaci sy-

stém s takmer neobmedzen&m

v&konom.

!ím sú Va"e nároky vy""ie, o to viac
Vario.

Jednoduch"ie a efektívnej"ie so zbernicou CAN.
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Nov& napájací automat pre te!atá Vario sp+,a v$etky po(iadavky moderného
spôsobu riadenia chovu teliat. Rozvíja sa s Va$ím závodom a Va$ím úspechom. 





AUTOMAT VARIO JE  SKUTO-NE VE !MI POZORUHODN.  

KTO VIAC VY(ADUJE, TEN AJ VIAC
DOSTANE.

Rie#ením je kombinácia. 

Dobré zachova' a vylep$i' ho

nov&m: Vario predstavuje doko-

nal&m zlú%ením spo!ahlivej

techniky, vyskú$anej v praxi, vy-

sokohodnotnej mechaniky a

novej elektroniky pravdepo-

dobne najlep$í k*mny systém

pre te!atá, ktor& mô(ete dosta'.

Dimenzovan$ za ú%elom

spo&ahlivosti. 

Aby Vá$ automat Vario ka(d&

de, sp+,al v$etky nároky a za

ka(d&ch podmienok spo!ahli-

vo fungoval, vyrábame v$etky

k!ú%ové komponenty v na$ej

firme sami, v kvalite „Heavy-

Duty“. V$etky motory, napr.

pre mixér alebo dávkovanie

prá$ku, sú dimenzované tak,

aby mali dlhú (ivotnos'. 

-erpadlo mlieka v kombino-

vanom modeli je vyrobené z

nehrdzavejúcej u$!achtilej

ocele a bez problémov zvláda

aj najnáro%nej$iu trvalú pre-

vádzku. V&menníky tepla

kombinovan&ch modelov sú

úsporné %o sa t&ka spotreby

prúdu, ale nie %o sa t&ka ich

v&konu. 

'istenie? Detská hra%ka.

V$etky %asti vedúce mlieko sú

dimenzované tak, aby dochád-

zalo len k minimálnym zne%iste-

niam. Doplnkovo máte k dispo-

zícii rôzne %istiace a preplacho-

vacie programy. Pre v&menník

tepla dostanete automatické %i-

stenie cirkulácie. Pritom sa zá-

rove, %istia aj zdokonalené

ventily miesta napájania. Pomo-

cou volite!ného %istenia stla%e-

n&m vzduchom dosiahnete e$te

lep$ie %istiace v&sledky, ekolo-

gicky ne$kodne bez %istiacich

prostriedkov. Tak rastú Va$e

te!atá za optimálnych hygienik-

k&ch podmienok.

!erpadlo mlieka s maratónskou 
kvalitou.

Pomocou zariadenia Vario vyu(ijete v$etky prednosti automatov Förster-Tech-
nik. Tak&m spôsobom, (e pod!a mo(nosti necháte vykona' %o najviac v&ko-
nov pohodlne automaticky. Pritom budú Va$e te!atá stále stredobodom sta-
rostlivosti a ka(d& de, dostanú individuálne a spo!ahlivo v$etko, %o pre svoj
zdrav& rast potrebujú. 



Inteligentná príprava napá-

jania.

Vario obsahule ve!a nov&ch

nápadov, pomocou ktor&ch bu-

de k*menie Va$ich teliat e$te

presnej$ie a hygienickej$ie. 

Pomocou regulácie vykurovania

IQ mie$a Vario napájaciu zmes

v mixéri v(dy s optimálnou te-

plotou. Systém zoh!ad,uje e$te

aj teplotu okolia a teplotu

mlie%neho prá$ku, ktorá je v zá-

vislosti od ro%n&ch období a

skladovacích podmienok vysta-

vená zna%n&n v&kyvom. 

Pre Va$e te!atá príjemné predov-

$etk&m v zime a v stajniach s

vonkaj$ou klímou: Po napája-

cích prestávkach sa prvá dávka,

ak je to mo(né, pripravuje s vy$-

$ou teplotou vody a je tak prí-

jemne teplá. Preto u( prv& hlt

spôsobuje chu' pi' )alej. V pri-

spôsobite!n&ch dávkach ve!ko-

sti od 250 a( 500 ml dostanú

zvieratá stále to napájacie

mno(stvo a zmes, ktoré práve

potrebujú pre ich ideálny rozvoj.

Pomocou ru%ného napájacieho

%erpadla r&chle uká(ete miesto

napájania aj te!atám, ktoré sú

v stajni nové. 

Pou(itím automatu Vario máte

mo(nos' Va$e te!atá zásobova'

pomocou a( $tyroch rôznych

k*mnych skupín, pod!a zamera-

nia na odchov alebo na v&krm.

Pritom má ka(dá skupina jeden

vlastn& napájací plán s indivi-

duálne nastavite!n&mi napája-

cími mno(stvami a d,ami, ako

aj plány pre variabilné koncen-

trácie náhrad mlieka a podielov

mlieka.

Sníma# teploty IQ v zmie"avacej oblasti.



Dnes pou(íva) automaty

zajtraj#ka.

Nová generácia napájacích au-

tomatov Förster-Technik je $tan-

dardne vybavená prakticky obs-

luhovate!n&m ru%n&m terminá-

lom.

Tak máte v$etko v rukách a zá-

rove, Va$e te!atá pod

doh!adom. Skontrolujte alebo

ozna%te zvieratá a priamo za-

dajte v$etky dôle(ité údaje. 

Logické vedenie menu umo(,u-

je jednoduchú a r&chlu obslu-

hu. Pripojenie do siete Vá$ho

po%íta%a je tie( bez problémov

mo(né. Spojenie vytvoríte po-

mocou Ethernetu a ak si (elá-

te, dokonca bez káblov pro-

stredníctvom WLAN na PDA.

V&konn& 32-Bit mikroprocesor

je pomocou jednoduch&ch Flash

aktualizácií v(dy na najnov$ej

úrovni – preto Vás nemô(e ni%

vyvies' z rovnováhy.

T A K  F L E X I B I L N .  A K O  V Y

Vario: V$dy napojen%.

Va"a virtuálna staj&a pre te'atá: Net
Terminal

Rast v programe: KalbManagerWIN



Najlep#ie spojenia pre

najlep#ie kontakty.

Pomocou vhodného príslu$enst-

va vytvoríte z Vá$ho napájacie-

ho automatu jeden úpln& k*m-

ny a riadiaci systém pre najvy$-

$ie nároky. U automatu Vario

mô(ete pomocou zbernice CAN

jednoduch$ie pripoji' a e$te

efektívnej$ie vyu(íva' príslu-

$enstvo a periférne zariadenia.

Pripojte napr. Vario do siete s

automatom na jadrové krmivo

Förster-Technik a profitujte zo

v$etk&ch v&hod napájania závis-

lého od jadrového krmiva: Zab-

ránenie prebyto%nému konzu-

mu mlie%neho prá$ku a skor$ie

pou(itie v&hodn&ch krmív. A to

v$etko individuálne v závislosti

od zvierat a bez dodato%n&ch

kontroln&ch alebo programova-

cích nákladov: Akonáhle dosi-

ahne spotreba jadrového krmi-

va ur%itú hrani%nú hodnotu,

napr. 1 kg za de,, napájacie

mno(stvo sa automaticky zre-

dukuje. Vario, pravdepodobne

najlep$í k*mny systém pre te!atá

na svete, Vám ponúka v$etko

pre Va$u úspe$nú budúcnos'.

Automaticky lep$ie.

Schématické zobrazenie napájania
závislého od jadrového krmiva.

Kraftfoder

Slutv!rdi

Startv!rdi

Drikke



Technické údaje

V&robca:

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

Odovzdal:

V#eobecné údaje

Objem prá$ku cca. 35 kg
Vyhrievací v&kon 5,0 kW (400 V)
Elektrická prípojka 400V/3/N/PE/50HZ;16A
Príprava napájacej zmesi max. 2,5 a( 3 l/min
Sacie miesta max. 4 
Po%et teliat pri odchove max. 30 na sacie miesto

(spolu max. 80 zvierat)

Typy automatov

Automat na mlie%ny prá$ok
Automat na %erstvé mlieko 
Kombiautomat

Sériové vybavenie

Regulácia vykurovania IQ
Ru%né napájacie %erpadlo pre jednoduch& návyk teliat, 
ovládate!né z miesta napájania
Uzavierací ventil pre sacie miesto
Odtokov& ventil mixéru
V&menník tepla so separátnymi vykurovacími okruhmi s 
obehov&m %erpadlom (u kombiautomatov a automatov 
na %erstvé mlieko)
-erpadlo mlieka z u$!achtilej ocele 120 W
(u kombiautomatov a automatov na %erstvé mlieko)
Ru%n& terminál s 8-riadkov&m displejom

Extra vybavenie a príslu#enstvo

Vyhotovenie z u$!achtilej ocele
2.-4. Sacie miesto 
Jemn& dávkova% pre prá$kové prísady s objemom 4 kg
Dávkovacie %erpadlo pre tekuté prísady 
Servoriadenie pre vzdialené sacie miesta 
Regulácia spádu (pri v&$kovom rozdiele medzi napájacím 
automatom a sacím miestom)
Elektronické parozábrany pre vyhadzova% mlie%neho a 
prísadového prá$ku
Ve!koobjemová ochrana proti hmyzu, pou(ite!ná spolu s 
jemn&m dávkova%om alebo dávkovacím %erpadlom
Profi zostava pre kombi a %erstvé mlieko, pozostávajúca z: 
- Plne automatického %istenia v&menníka tepla a ventilov 

s dávkovacím %erpadlom um&vacieho prostriedku
- -erpadla mlieka z u$!achtilej ocele 250 W 
Dávkovacie %erpadlo um&vacieho prostriedku pre automaty 
prá$ok-voda  
Pulzujúce %istenie stla%en&m vzduchom
Nástavec prá$kového lievika pre obsah 50 kg

Mo(nosti roz#írenia

Automaty na jadrové krmivo
PC program „NetTerminal PC“
PC program „KalbManagerWIN“
PDA program „NetTerminal PDA“
Förster-Gateway CAN-Ethernet

Pripraven$ pre

Automatick& systém merania horú%ky (AFS)
Váhu predn&ch nôh
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