TAKO ENOSTAVNO
LAHKO UPRAVLJATE
SVOJO ČREDO.

INTELIGENTNA UŠESNA MARKA
► LOCIRANJE KRAVE V REALNEM ČASU
► SIGURNO ZAZNAVANJE AKTIVNOSTI
► SPREMLJANJE PREŽVEKOVANJA

www.smartbow.at

TAKO ENOSTAVNO
JE ISKANJE
POSAMEZNE ŽIVALI.

LOCIRANJE KRAV V REALNEM ČASU.
SMARTBOW vam pokaže, kje trenutno so vaše živali. S pogledom na
PC, pametni telefon ali tablični računalnik lahko vidite, kje je krava, ki
jo je treba oploditi ali zdraviti in vidite, kje so živali, ki niso bili v
robotu za molžo krav.
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►
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Varčevanje dragocenega časa
Hitro in enostavno iskanje živali
Hitro lociranje
Prava olajšava dela
Manj stresa: Živali ostanejo v čredi
Pridobitev dodatnih mest: Prostor
selekcije in čakalnica nista potrebni

TAKO
ENOSTAVNO
SKRAJŠATE ČASE
MED TELITVIJO

SIGURNO ZAZNAVANJA
AKTIVNOSTI KRAV
Ko je krava med pojanjem je bolj aktivna in manj prežvekuje.
SMARTBOW nadzoruje te dejavnike štiriindvajset ur na dan
in vas bo pri pojatvi samodejno opozoril na PC-ju, pametnem
telefonu ali tabličnem računalniku. Tako ste vedno popolnoma
obveščeni o statusu vzreje vaših živali in lahko optimalno
osemenite.

► Višja mlečnost z nižjo delovno
obremenitvijo
► Avtomatizirano opazovanje 24 ur
► Najboljši rezultati osemenjevanja
► Zmanjšajte stroškov osemenjevanja
► Krajši časi med telitvijo

TAKO ENOSTAVNO
DOSEŽETE
SAMODEJNO
VEČJO
MLEČNOST

SPREMLJANJE PREŽVEKOVANJA
Prežvekovanje krave je pomemben indikator za zdravje živali.
Inteligentna SMARTBOW ušesna marka na minuto natančno
zabeleži, kako dolgo vaše živali prežvekujejo. Alarmi v primeru
nenadnih sprememb, vam omogočajo hitro ukrepanje. Prej ko boste
ukrepali, bolj hitro dosežejo vaše živali odlično učinkovitost.

► Povečanje mlečnosti
► Pravočasno zdravljenje
► Izogibanje stroškov zdravil in
upokojitev
► Izboljšano zdravje živali

KORAK 1: UŠESNA MARKA

KORAK 2: SPREJEMNIKI

Inteligentna SMARTBOW
ušesna marka zazna v realnem
času lokacijo, aktivnosti in
prežvekovanja živali.

Ti podatki se posredujejo preko
sprejemnika na lokalnem
strežniku na kmetiji.

KORAK 3: PROGRAMSKA OPREMA
Na strežniku, se podatki o vsaki živali
analizirajo s posebnimi algoritmi in
se ustvarjajo alarmi. Na računalniku,
pametnem telefonu ali tabličnem
računalniku, boste obveščeni o pojatvi
in sprememb v prežvekovanju. Trenutna
lokacija živali bo prikazana v digitalnem
načrtu vašega hleva.

ENOSTAVNO VODENJA ČREDE
SMARTBOW zagotavlja vse informacije, ki jih potrebujete, kjerkoli jih potrebujete in vas podpira pri vašem
vsakdanjem delu. Osemenitve in zdravstvene informacije vi ali vaši zaposleni zajamejo hitro in enostavno
neposredno v hlevu na pametnem telefonu. Podatki se takoj sinhronizirajo in so vedno na tekočem.
Vedno imate pregled, ki je potreben nad vašimi živalmi in vse pod nadzorom. Z manj časa boste hitro povečali
poslovni izid.
Odvisno od velikosti črede in potreb samih združujete različne SMARTBOW rešitve, kakor vam je ljubše.

VAŠ PRIHRANEK

LOKACIJA KRAV V REALNEM ČASU

100
Velikost črede
100 živali

10
Živali, ki jih iščete
vsak dan

€ 5.475
Porabljen čas za iskanje:
5 minut po živali

Možen prihranek z
Smartbow na leto pri urni
postavki 18 € na uro

PREPOZNAVANJE POJATVE

100
Velikost črede
100 živali

€41

15

Zmanjšan čas med
Prihranek na dan povprečno
telitvijo v dneh
zmanjšanega časa med telitvijo

€ 6.000
Možen prihranek na leto
z Smartbow

NADZOR PREŽVEKOVANJA

100
Velikost črede
100 živali

15%
Živali z ketozo

6002
Stroški na ketozo

€ 9.000
Možen prihranek na leto
z Smartbow

1

Na podlagi povprečnega stanja v Evropi, ki prinaša skrajšanje časa med telitvijo 3-5 evrov na kravo na dan.

2

Povprečni strošek ketoze izračunan iz različnih publikacij

REFERENČNE ZGODBE

HEINRICH ZENGERLE, BAYERN, NEMČIJA
Njegovo povpraševanje: Sigurno zaznavanje pojatve za krave in telice,
programske opreme za intuitivno upravljanje črede.
Absolutno zanesljivo zaznavanje pojatve je na moji kmetiji gospodarsko
prehranjevanje cilja -SMARTBOW mi daje pri tem popolno podporo.
Ko sem bil sprva skeptičen glede sistema in programske opreme, lahko
SMARTBOW navdušen in v celoti danes priporočam. Hitro sem dobil
zaupanje v sistem in se danes v celoti zanesem nanj.

Še posebej mi je všeč, da se pojatev zanesljivo zazna pri telicah, tukaj sem pogosto
imel težave. Veliko prednost vidim v tem, da SMARTBOW deluje z ušesnimi markami.
Mogoče jih je enostavno ponovno uporabiti in jih ni treba ponastavljat.

Profil kmetije:
Število živali: 50
Zaposleni: ne
Število hlevi: 1
Molzni robot: NE

Celo jaz, ki nisem odraščal z računalniki, sem programsko opremo z lahkoto uporabljal.
Vse kar moram vedeti o svojih kravah je zdaj jasno in aktualno povzeto.

OTTO HADVALL, ŠVEDSKA
Njegovo povpraševanje: Poiskati hitro živali v hlevu, ki niso bili na
robotu za molzo krav, ki jih je treba zdraviti ali oploditi.
S 400 kravami molznic sem hitro izgubil pregled nad tem, kj je vsaka
posamezna krava v hlevu. Ko sem zvečer prišel nazaj iz njive, sem
moral vse krave, ki še niso bile na molznem robotu, napotiti tja in to ni
bilo tako enostavno. Vsaj dokler nismo začeli uporabljat Smartbow. Od
takrat naprej sem to naloga tako hitro opravil,
Profil kmetije:
da sem prišel eno uro prej v posteljo. Vzamem
Krave molznice: 400
tablico s programsko opremo SMARTBOW v
Število zaposlenih: 4
hlev in vstavim številko živali. Takoj vidim na
Število hlevi 1
Molzni roboti: 6
načrtu hleva, ki se nahaja iskana žival.
Celo moje osebje se je naučilo delati s sistemom. Ne bi se radi odpovedali te rešitve, vsaj varčujemo na dan do 2
uri dela. Revolucionarno!

► LOCIRANJE KRAVE V REALNEM ČASU
► SIGURNO ZAZNAVANJE AKTIVNOSTI
► SPREMLJANJE PREŽVEKOVANJA

ZAKAJ UŠESNE MARKE?
SMARTBOW ušesna marka je v nekaj sekundah na živalih,
se popolnoma prilega in ne drsi, pri čemer so meritve posebej
natančne. Mogoče jo je ponovno uporabiti večkrat. Vaša
naložba je zavarovana.
INTUITIVNO UPRAVLJANJE
Če ste navdušeni nad tehnologijo ali pa ste skeptični na
katero koli vrsto računalnikov, vam zagotavljamo, da vam
bo upravljanje SMARTBOW zelo enostavno. Naše stranke
pravijo: "Tako enostavna mora biti programska oprema."
PRVORAZREDNI SERVIS
Naš servis za stranke bo z veseljem odgovoril na vsa vaša
vprašanja. Preko daljinskega vzdrževanja je tudi na spletu
mogoča neposredna podpora na vašem sistem. Lokalno vas
bo naše osebje iz področja mlekarstva osebno podprlo.

Zastopstvo za Slovenijo:

Kontak

AGRO ROBOMAR d.o.o., Bukovec 12, 2314 Zgornja Polskava, Slovenija, Mob.: +386 (0)41 / 656 325, +386 (0)40 / 708 501, e-Mail: agrorobomar@gmail.com

MKW electronics GmbH
Jutogassse 3
4675 Weibern, AUSTRIA

www.smartbow.at

T +43 (0) 7732 3711-0
F +43 (0) 7732 3711-35
office@smartbow.at

tirajte
nas za
predst
avitev
v
vaši bli
žini!

