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MOLZNI ROBOT
Revolucionarni molzni robot, ki se nanaša na avtomatsko molžo
na popolnoma dvojni način. Novo robotska molža. Dolgoletne
izkušnje pri molžni tehnologiji so vodile k kompaktnem, trajnem in
zanesljivem sistemu, ki je enostaven za uporabo: MR-D1.
Nova robotska molža:
od zadaj
Kot edina na trgu je BouMatic Robotics vpeljala
nove robotsko molžo: napreden, patentiran sistem,

v katerem se krava molze med zadnjimi nogami.
Popolnoma nov pristop k avtomatski molži. To se
kaže v takojšnji koristi za gibanje krav, dobrega
počutja živali in zaščiti sistema robota.

Ena enota, dve krave
Popolnoma novo na trgu: MR- D1. Kompakten molžni
robot z dvojnim boksom. Opremljena za molžo dveh
krav, ki ob istem času stojita druga poleg druge.
Molzni robot ima eno tehnično sobo in eno robotsko
roko. Vse v eni enoti.

pomočjo kamere.
Iz zaprtega tehničnega prostora robot opravi molžo:
z pranjem in odvzem prvih curkov s dodatno sesno
čašo do dejanske molže in nadaljnje oskrbi seskov.
Proces molže se nenehno spremlja z več senzorji
in merilnimi napravami. Odmiki v procesu molže so
takoj jasno prikazani.

Natan č na molža
Krava določi svoj ritem. Identifikacijski sistem prepozna kravo in ugotovi, ali je čas za molžo in določi
količino koncentrirane krme, ki jo krava dobi. Robot
se približa sesku med zadnjimi nogami. Z uporabo
najnovejših tehnologij, se položaj seskov določi s

Ti podatki se lahko pošljejo na zahtevo neposredno
na Smartphone ali iPad.

PREDNOSTI MR-D1
NA PRVI POGLED

Ena enota

O vzdržljivost

MR-D1 je ena enota in zato enostavno in hitro

Molzni robot je robustno zasnovan, tako da

namestljiva. Strukturne prilagoditve so skoraj nep-

se lahko uporablja v težkih razmerah. Visoka kakovost,

otrebne. Vsak molzni robot je popolnoma preizkušen

preprosta zasnova in dolga življenjska doba izkazujejo

v tovarni, zato se lahko namesti pripravljen za uporabo

molznega robota, zaradi tega so obratovalni stroški

na koncni lokaciji.

nizki.

Tehnologija

Prilagodljivost

Sodelujemo z BouMatic, ki je vec kot 65

Molzni robot se lahko po namestitvi na

let vodilno svetovno podjetje za molžne sisteme in

zahtevo kadarkoli premesti v hlev ali kak drugi hlev.

higienske izdelke, saj ima BouMatic Robotics posebno

Tudi strukturne spremembe so skoraj nepotrebne.

znanje in dolgoletne izkušnje z molžno tehnologijo.

Hidravli č no

Vzdrževanje

Roka robota je zaradi hidravličnega krmiljenja

Inteligentni sistem vzdrževanja MR-D1 se od-

zelo natančna. Pri krmiljenju se uporablja najnovejša

likuje po preprostosti in trdnosti. Zaradi hidravličnega

tehnologija PLC. Namestitev molznih skodelic se izvrši

sistema je zanesljivost visoka in obratovalni stroški so

z uporabo najnovejših tehnologij (kamere). Kamere

nizki.

določijo, skupaj z laserjem, točen položaj posameznih

Manjša vzdrževalna dela lahko uporabnik preprosto

seskov.

izvede sam, zahvaljujoč jasni razporeditvi tehničnega
prostora opreme.

Dobro po č utje krave
Pri nove robotskem molženju se krava dobro
počuti in ostane mirna. Ker se roka robota kravi približa
od zadaj skozi zadnje noge, ta ne bo raztresena in je
brez stresa. Pri MR-D1 lahko stojita dve kravi ena poleg
druge; skozi odprto okvir ima krava jasen pogled na
hlev in občutek, da je še vedno v čredi. Med molžo

dobi krava močno krmilo.Kombinacija teh dejavnikov
in predmolža spodbuja živahno in polno oddajanje
mleka.

Varnost

Kompaktno

V robotu MR-D1 je varnost krave v celoti

Tehnicni prostor robota za molžo je popolno-

zagotovljena, hkrati tudi varnost uporabnika in sistema

ma zaprt in ima lasten prezracevalni sistem. Tako izpol-

samega, ker je roka robota za kravo in jo ta ne more

njuje vse standarde države in predelovalcev mleka.

poškododovati.

Zaradi jasne in smiselne razvrstitve tehnicnega prosto-

MR-D1 prav tako omogoca varno rocno upravljanje.

ra so vsi deli enostavno dosegljivi. Sistem je higienski,
napreden in se da daljinsko krmiliti s pomocjo Smartphone-a telefona ali iPad-a.

O podjetju

Trgovci in storitev

BouMatic Robotika B.V. je dinamično nizozemsko pod-

Podjetje ima svetovno mrežo trgovcev. Tako Bou-

jetje, ki je specializirano za robotiko v mlečni živinoreji.

Matic Robotics ponuja svojim strankam tako znanje

Dolgoletne izkušnje z njeno sestrsko družbo BouMatic

kot izkušnje multinacionalnega podjetja in prednost,

je BouMatic Robotics znal integrirati v vrsto sodobnih

da se lahko v vaši bližini obrnete na strokovnjake. Za

robotov, ki se uporabljajo v mlečnoživinskem sektorju

vsak nakup nudimo individualna uvajanja.

po vsem svetu.Glavni poudarek je na ravnovesju med
človekom, krave in tehnologijo.

Previdni proizvodni proces
Izdelki BouMatic Robotics se razvijajo, proizvajajo
in podpirajo popolnoma v lastni režiji. Ker BouMatic
Robotics naredi vse sam, lahko deluje fleksibilno in
vrhunska kakovost je zagotovljena. V lastni tovarni
v Emmeloord-u, sredi Nizozemske, se proizvajajo in
sestavljajo različni sistemi. Ekipa strokovnjakov tukaj z
veliko natančnostjo proizvaja robote. Z standardizacijskim sistemom BouMatic Robotics je kakovost zagotovljena in kupec ve, da je zavarovan z popolnoma
delujočim končnim izdelekom.

V primeru okvare je pripravljena ekipa certificiranih
serviserjev štiriindvajset ur na dan.

Za natančne informacije:
Centrala:
BouMatic Robotics BV

Poslovna enota
Kanada:

Revolucionarna vizija

Transportweg 6

BouMatic Robotics

Tehnologija je v nenehnem gibanju, kot tudi želje in

8304 AX Emmeloord

1500, Global Drive

potrebe končnega uporabnika. Z tem, ko prevze-

Nizozemska

mamo inicijativo in izziv, lahko ponujamo vedno bolj

T: 0527 78 85 00

London ON

F : 0527 78 85 99

Kanada

ucinkovitejše, rentabilne in prijazne sisteme za živali.
V BouMatic Robotics imamo ekipo inženerjev in
raziskovalcev, ki imajo posebna nagnjenja do proizvodnje mleka in robotike. Ta oddelek se nenehno
prizadeva za nadaljnji razvoj naših izdelkov. To se

Unit 2

info@boumaticrobotics.nl

info@boumaticrobotics.com

www.boumaticrobotics.nl

www.boumaticrobotics.com

Zastopstvo za Slovenijo:

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

