Urban Kälbermama
ALMA

Krmiti teleta?
To dela Mama!

TEHNOLOGIJA
ZA KRMO

specijalno
za teličke

TEHNOLOGIJA ZA KRMO specijalno za teličke

Z Urban Kälbermama samodejno nahranite svoje teličke. Ne prihranite le veliko
dela in časa, ampak pridete tudi do užitka številnih drugih koristi tega v
podrobnost premišljenega avtomata za krmo.
Urban Kälbermama je opremljena za vse naloge: krmi bodisi z mlečnim
nadomestkom ali z do 100% polnomastnim mlekom in gleda kot mati nad
teličke. Če tele ne spije zanj določeno količino, vas Kälbermama takoj
opozori.
Vsakdo, ki je krmil z Urban Kälbermama, se od nje ne loči. Prepričajte se
sami!

prilagodljivo integrabilna v
vsakem hlevu in razširljiva s
praktičnimi dodatki
za večje črede razširljiva v
centralno nadzorovano
avtomatsko skupino
najboljša higiena: program
čiščenja z dvemi različnimi
detergenti in integriranim
čiščenjem seska
kompaktna, odporno na mraz,
ohišje iz legiranega jekla
najvišja kakovost materialov
in kakovost izdelave
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Befreien Sie sich

vom Diktat der Zeit!
Auf Ihrem Betrieb sind viele Tätigkeiten an festgelegte Tages zeiten und
Termine gebunden, so dass der Arbeitsalltag oft stressig ist. Mit dem Einsatz
der Kälbermama können Sie zwei tägliche Pflichttermine aus Ihrem Kalender
streichen, denn Füttern – das macht jetzt Mama! Bei der verbleibenden Tierkontrolle, die Sie terminungebunden ausführen können, werden Sie von der
Kälbermama mit Alarm und Überwachungslisten wesentlich unterstützt.

Zeit sparen heißt

Geld sparen!

Grafik: Arbeitskraftstunden und Kosten dieser Arbeitszeit
für die Fütterung von 30 Kälbern in einem Jahr1
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Kälbermama

Die Investition in eine Kälbermama amortisiert
sich bereits im zweiten Jahr – ganz sicher!
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Die Werte sind berechnet für die Fütterung von 30 Kälbern bei einem Stundenlohn von 28,– Euro.

FÜTTERUNGSTECHNIK speziell für Kälber

Die Kälbermama rechnet sich

Gewinnbringender können
Sie nicht investieren!
Grafik: So viel kostet eine eingesparte Arbeitsstunde – Kosten und Nutzen
verschiedener Automatisierungslösungen in der Milchviehhaltung2
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Die Investition in eine Urban
Kälbermama amortisiert sich
schneller als jede andere
Investition in Stalltechnik.
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Zahlen Sie für Ihre Arbeitskraft
mehr als 4,12 Euro pro
Stunde? Wenn ja, sollten Sie in
eine Kälbermama investieren!

nach Wijnand Hogenkamp: Kleine investeringen leveren snel tijdswinst BOERDERIJ/VEEHOUDERIJ 90 – no. 10 (10 mei 2005)
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Premišljeno do podrobnosti

To nudi samo Kälbermama!
Kälbermama Alma je preko obročne zanke
povezana z eno ali več postaj za napitke.
To omogoča, da se mleko v sesalni cevi ne
ohladi, na sesku je na voljo vedno mleko z
pravilno temparaturo. Z Kälbermama lahko
napajamo največ štiri postaje. Z uporabo
razširitve "Paralleltränke", se lahko napajajo vse
povezane postaje ob istem času. S pritiskom na
gumb se lahko hitro in enostavno odvzame mleko
preko izpustne pipe za teličke v zunanjih boksih.
Dodatna oprema odmerjanje tekočin vbrizguje
neposredno v sesalni cevi.

Značilno za Urban Kälbermama je, da je kompaktno
zgrajena in je posebno fleksibilno uporabna in
enostavno za vzdrževat. Visoka kakovostna

obdelava z deli iz nerjavečega jekla, je osnova za
dolgo življenje - ker tukaj Urban naredi razliko.

Kälbermama je odporna na mraz: Znotraj ohišja
se s toploto iz kotla in motorjev ustvarja
mikroklima, ki zanesljivo preprečuje
zamrzovanje.

Merjenje preostalega mleka in grelec za mešanlno
posodo kot standard 1: Kälbermama meri točno

količino preostalega mleka, ki ga teliček ni ispil.
Konvencionalni sistemi merijo samo, če je polno ali
prazno. Poleg tega pridržuje mleko v segreti
mešalni posodi na temperaturnem nivoju, medtem
ko nekateri drugi sistemi drugih proizvajalcev
naslednjemu teličku servira ohlajeno mleko.

Čiščenje stroja in sesalne cevi poteka
avtomatsko 2 , varno in higiensko s
alkalnimi kot tudi kislimi čistili v izmenjavi. 2
Računalnik Primus z jasnimi meniji 3 zagotavlja

preprost klic številnih funkcij.

V prostornem predalu za prah 4 z nizko polnilno

višino je prostora za 35 kg prahu.

Hranimo lahko z polnomastnim mlekom od 0 do 100%

možna integrirana zaščita pred muhami 5

Kälbermama vam pomaga pri spremljanju zdravja
črede: Za vsako žival se vsak dan izvaja

zdravstveni pregled . Tukaj se meri hitrosti pitja,
obiskanost na enotah in količina krmila. Na podlagi
te ocene lahko prepoznate bolne živali že veliko
prej in se je mogoče takoj odzvati, še preden
bolezen izbruhne v celoti.
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A

Rezervoar za prašek

D

Mešalna posoda

B

Toplotni izmenjevalec

E Priključek za vodo

C

Čistila kisline in alkalne

F

Ventil za mleko

Potrebni priključki:
· Priključek za vodo
2 do 4 bar
· Vtičnica 240V / 16A

A
E

F

B
D
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Posoda za
polnomastno mleko
npr. Urban MilkShuttle

Kälbermama Alma
z izmenjevalcem
polnomastnega mleka

Odjemalna postaja
do štiri postaj
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Razširitveni paket „Paralleltränke“
Krmljenje štirih teličkov ob istem času!
Z razširitvenim paketom „Paralleltränke“ lahko
Kälbermama Alma vzporedno napaja štiri postaj
za napitke in s tem hkrati krmi štiri teleta.
Zunanji napitki se shranjujejo v steklenem valju
(200 ml) v sesni točki, polnjenje je krmiljeno z
nivojem. Telički jemljejo napitke iz tega
rezervoarja.

Lastnosti izdelka:
· zaprti napajalnik, odporen na mraz na
sesnem mestu
· vsi deli in cevi za mleko so vključeni v
čiščenje

Prednosti Paralleltränke:

· natančno na mililiter pri knjiženju,
tudi za majhne količine

· hkratna oskrba štirih teličkov na štirih sesnih
mestih (do sedem metrov oddaljeno)

A

Mešalna posoda Kälbermama Alma

B

Črpalka

C

Vodi do napitka

D

Enota sesni ventil

· brez čakanja na sesnih mestih, s čimer
se poveča zmogljivost stroja
· olajšano učenje pri vnosu velikih skupin
živali
· pravilna temperatura mleka na vsaki postaji ob
prvem požirku (s črpanjem)

E

Rezervoar z regulacijo nivoja (fotografija
desno zgoraj)

F

Sesek

G

Enota povratni ventil

H
I

Prezračevanje
Povratni vod: splakovanje in črpanje, s
tem se obdrži toplota
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Postaja napitka
C
B
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Dodatni modul „2. Futtersorte“

Enostavno gospodarno!
Dodatni modul „2. Futtersorte“ omogoča
krmiti teličke z dveh različnih mlečnih
izmenjevalcev.
Pri tej tako imenovani fazni krmi se teliček v vsaki
fazi razvoja hrani vedno optimalno z energijo in
hranilnimi snovmi, luksuzna poraba ali premajhna
poraba se zanesljivo prepreči.
Medtem ko pri uporabi enega mlečnega
nadomestka vedno naredite kompromis, lahko pri
uporabi dveh mlečnih nadomestkov najprej
izberete zelo
visoko
kakovosten mlečni
nadomestek ter s tem povečate rast uspešnosti v
prvih dveh tednih.

Posoda za polnomastno mleko
npr. Urban MilkShuttle

Prav tako lahko teličke prej pripeljete do strojev in
tako zmanjšati delovno intenzivno fazo hranjenja
z vedrom.
Kot je znano iz krmljenja prašičev lahko obe
krmni snovi mešate v poljubnem razmerju
mešanja in tako dosežete gladek prehod iz
mlečnega nadomestka 1 do mlečnega
nadomestka 2.
Tako da lahko poceni razširite obstoječo
Kälbermama Alma in intenzivno uporabite svoj
obstoječi napajlni sistem za teličke.

Kälbermama
Alma
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2. vrsta krme

Odjemalna postaja
Do štiri postaj

Prihranite letno 1.000 Euro

pri 100 teličkov na leto
Grafika: krmnenje dveh različnih
mlečnih nadomestkov z modulom
„2. Futtersorte“

Grafika: krmna krivulja pri krmi z enim
mlečnim nadomestkom
(MAT pri koncentraciji 135 g/l)

(MAT pri koncentraciji 135 g/l)
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Količina po krmnem planu 1 teliček:

315,5

Količina univerzalni mlečni nadomestek: 42,6 kg

0

10

20

30

Količina po krmnem planu 1 teliček:

Cena univerzalni mlečni nadomestek: 1,70 Euro/kg
Cena 1 teliček

Cena za MAT 1:

Vzgojeni telički na leto:

Skupni stroški na leto:

72,42 Euro
100 telički

7.242,–

50

60

dan krme

Količina kakovostnega MAT 1:
Cena kakovostnega MAT 1:

(MAT-Konzentr. 135 g/l):

40

315,5
13,8 kg
1,80 Euro/kg
24,84 Euro

Količina MAT 2 (ničelni izmenjevalec):

28,8 Kg

Cena MAT 2 (ničelni izmenjevalec): 1,30 Euro/kg
Cena za MAT 2 (ničelni izmenjevalec):

Cena 1 teliček

(MAT-Konzentr. 135 g/l):

Vzgojeni telički na leto:

Skupni stroški na leto:

37,44 Euro
62,28 Euro
100 telički

6.228,– Euro
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Dodatki – čisto individualno
Postajo napitkov z ploščami in podpornikov iz
nerjavnega jekla: ventil za mleko zagotavlja
1

čiščenje do seska in zagotavlja, da je pri sesku
vedno pravilno tempariran napitek.

2 Pomoč pri prvi krmi: Z procentualno
nastavljivo zmogljivostjo črpalke. Vam olajša
navajanje novorojenih ali kupljenih teličkov.

Identifikacija ušesne znamke: Rešitev za
teličke z elektronskimi ušesnimi znamkami.
3

4

PC povezava Urban PCK: Urban PCK PC

povezava dobite hiter pregled vaših podatkov o
živalih, ki so shranjene v celotnem obdobju krme.

5K25

postaja za močna krmila: K25 z odzivnikom
(responder) se krmili in programira preko
računalnika na enoti za krmo. Idealen je za
navajanje teličkov od mlečnih pivcev na
prežvekovalce. Doziranje vedno majhnih količin
močnih krmil preprečuje kvarjenje hrane,

omejeno dozirana količina preprečuje razkošno
porabo in prehranjevanje teličkov.

Urban

MilkShuttle

z
sulico
polnomastnega mleka kot rezervoarja za
skladiščenje svežega mleka
Stolp za prašek za povečanje zmogljivosti lijaka za
prah (glej sliko na strani 13 zgoraj levo)
6

Kälbermama nihajna postaja: Z nihajno postajo

lahko razdelite večjo skupino v dve starostni
skupini. Med obiskom telička ene skupine, je
dostop telička druge skupine na postajo zavrnjen.

Dodatni doser za dodatke v obliki praha: Do

grama natančno doziranje dodatkov. Poleg
tega ima Kälbermama lasten elektrolitski
program.

Dodatni doser za dodatke v obliki tekočine
Ovratnik za teličke z odzivnikom (responder) in

pomikalcem številk na obeh straneh. Bele številke z
rdečim ozadjem so že od daleč vidne.

TEHNOLOGIJA ZA KRMO specijalno za teličke

Gesunde Kälber, zufriedene Kunden

Stimmen aus der Praxis
Befragung von 271 Milchviehbetrieben:

Hat sich die Kälbergesund heit mit Einführung des Tränkeautomaten verbessert?

Befragung der Teilnehmer einer 2-monatigen
Kälbermama-Probeaktion:

Werden Sie die Kälbermama nach
der Probephase behalten?

1% Nein,
schlechter

18% Kein

Unterschied

7% Keine
Angabe

41%

Ja, etwas

33% Ja,
bedeutend

Ja

99%

In fast 75% der Betriebe hat
sich die Kälber gesundheit
mit Ein führung des Tränkeautomaten verbessert.

97 von 98 Betrieben, die die
Kälber mama aus probiert
haben, haben sie anschließend
gekauft.

Hartmann, FH Nürtingen (2000),
Umfrage in 271 Milchviehbetrieben,
seit drei Jahren Tränkeautomaten

Urban Probeaktion 2010 in Deutschland,
Teilnehmer konnten die Kälbermama zwei
Monate kostenlos testen
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Die Urban GmbH & Co. KG

Ihr Partner für Fütterungstechnik speziell für Kälber
Innovationen aus der Praxis für die Praxis: Seit 1984 entwickelt, produziert und
vertreibt Urban Kälbertränkemixer, Kälbertränkeautomaten und Kraftfutterstationen sowie tiergerechte Aufzuchtsysteme für Kälber. In Haltungssystemen
im Außenklima aufgestallte und von Kälbermama-Automaten versorgte Kälber
sind gesund und vital, die Kälberverluste gering. Bereits in diesem Haltungsabschnitt erfolgt die metabolische Programmierung für eine hohe Milch- und
Lebensleistung als Milchkuh, von der Sie später profitieren.
Urban-Produkte wie MilkShuttle und Kälbermama sind heute der Standard in der
modernen Kälberaufzucht. Dies wird von vielen zufriedenen Kunden immer wieder
bestätigt. Im Laufe der Jahre hat sich die Nachfrage nach Urban Fütterungstechnik
und Stallsystemen von Norddeutschland aus stetig ausgeweitet. Inzwischen sind
Urban-Geräte weltweit in über 40 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz.
Nutzen auch Sie die modernen Kälbertränke- und Kraftfutterautomaten sowie die
Iglus und Außenklimaställe für die zeit- und kosten sparende, gesunde Aufzucht
Ihrer Kälber. Damit leisten Sie einen wesentlichen Beitrag für den
wirtschaftlichen Erfolg sowie für die Zukunftssicherung Ihres Betriebes.
Gerne beraten wir Sie über Lösungen für Ihren Betrieb:

Tel. +49 (0) 44 84 / 93 80 - 0 | www.UrbanOnline.de
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Urban GmbH & Co. KG
Tel. +49 (0) 44 84 / 93 80 - 0
Auf der Striepe 9
27798 Wüsting (Germany)

Mehr erfahren?
Einfach mit QR-App Ihres
Smartphones scannen!

info@UrbanOnline.de
www.UrbanOnline.de
Besuchen Sie uns auch auf:

www.youtube.com/user/calffeeding

www.flickr.com/photos/urbanonline

www.slideshare.net/urbanonline

FÜTTERUNGSTECHNIK
speziell
für Kälber

www.facebook.com/urbanonline

Und wann lassen
Sie Mama füttern?

Zastopstvo za Slovenijo:

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

