Olajšajte si!
KRMNA
TEHNIKA
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Krma teličkov je težko ročno delo, pri katerem se ne redko premakne 100 kg in več. Še posebej se je treba boriti na pobočjih,
neravnem terenu ali pozimi z ledom in snegom. Dobro, da za to
imamo MilkShuttle od Urban-a. Z električnim pogonom MilkShuttle
se lahko mleko prevaža brez težav, tudi na večje razdalje do hleva
brez težav.

Močan električni pogon
Premišljeni detajli
Natančno doziranje
Natančna temperatura mešanja
Štiri praktične velikosti
Največja kvaliteta materijala in
izdelave

Hitreje končati delo -

več časa za druge opravke
“Čas je dragocen!” - Kdo ne pozna tega iz svojega delovnega dneva. Z MilkShuttle lahko pridobite dragocen delovni čas, kot kaže naslednji primer (poraba časa
za krmo 30 telet z Urban MilkShuttle v primerjavi z krmo iz vedra):

Krma 30 telet z
vedrom:

25 minut
Krma 30 telet z
MilkShuttle:

samo 11 minut
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Krmiti z lahkoto -

brez moči in obremenitve
“Hrbet se veseli!” Napor, ki ga je treba uporabiti za krmljenje je z električnim
pogonom MilkShuttle drastično zmanjšan. Pogon in velika kolesa zagotovaljata, da
boste dosegli svoje teleta brez truda tudi pri snegu in snežno brozgo in premagali
vzpone.

Premišljeno
veselje prihaja!
Zaradi široke razsalje kolesa 1 in nizkega
težišča se lahko MilkShuttle giblje po grobem
terenu, brez tveganja da se prevrne. Ker je
MilkShuttle izdelan kot tricikel, ima zelo visoke
manevrske sposobnosti in najboljši oprijem tudi na blatni tleh in pri vožnji po snegu in ledu.

Uporabniški terminal 4 je za uporabo jasen
in enostaven. Zagotavlja hiter pregled vseh
pomembnih podatkov, kot so ciljna in dejanska
temperatura mleka, o času mešalnih intervalov
ali o stanju napolnjenosti baterije.
Naslednja funkcionalnost je na voljo:

Dvostopenjski mešalnik 2 za sveže mleko ali
nadomestek za mleko (700 ali 1400 U/min,
0,37 kW). Pri uporabi mlečnega nadomestka
zagotavlja mešalnik pri visoki hitrosti hitro
in brez strdkov mešanje mleka v prahu. Pri
uporabi polnomastnega mleka, se sveže mleko
nežno meša z počasno stopnjo mešala. Zaradi
zgoraj montiranega motorja, ne obstajajo problemi netesnosti.
Integrirani grelec 3 zagotavlja optimalno temperaturo napitka. Intervalno vezje za mešalnik
preprečuje, da mleko pregori.

• dajanje količine mleka z pritiskom na gumb.
Tukaj lahko nastavimo in izberemo tri 		
različne odmerke količine mleka,
• segrevanje mleka v poljubnem trenutku 		
zagona (zjutraj in zvečer). Tukaj nasta		
vimo in izberemo tri različne pare zagonskih
časovnih točk,
• program splakovanja s predhodnim ogre		
vanjem splakovalne vode,
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Ergonomski, po višini nastavljiv ročaj 5 ima dve
ločeni, desno in levo nameščeni tipki za vožnjo. To
omogoča, da upravljavec lahko hodi in dozira desno
ali levo ob MilkShuttle. Ker Shuttle na strmem terenu
obstoji, ko se sprosti tipka za vožnjo, ni potrebna
ročna zavora. Doziranje napitka se lahko sproži na
ročici šobe ali za prihranek časa s stikalom na upravljalni ročici.
Pokrov z tesnilom 6, tako, da se mleko ne preliva. V
posodi služi neuničljiva skala količine 7 za zanesljivo
branje količine tekočine.

kolesa (Ø40cm)
mešalnik
talno ogrevanje

Ergonomsko oblikovan nastavek 8 za dajanje napitka. Količina se lahko predizbere ali odtoči kod na
bencinski črpalki.
Zmogljiv elektromotor: 9 Vlečni pogon je nastavljiv
neskončno in se prilagaja hitrosti.

krmilna elektronika/
upravljalni terminal
ročica
pokrov s tesnilom in
zaklopa
lestvica količine

šoba
pogon
(naprej/nazaj)
močnostna elektronika
akumulator (12 V)
1.5” pipa
črpalka (način akumulator)

Fleksibilnost je iskana

MilkShuttle
100

MilkShuttle
150

MilkShuttle
200

MilkShuttle
250

• transportni volumen 100 		
litrov
• 40 cm kolesa (ø)
• ogrevanje 3 kW in mešalnik
• program za nadzor ogre		
vanja
• strežna črpalka za mleko z
šobo
• krmilje doziranja
• Električni, brezstopenjskega
pogon
• diferenciala, motorna zavora
• Art.Nr.200.680

• transportni volumen 150 		
litrov
• 40 cm kolesa (ø)
• ogrevanje 6 kW in mešalnik
• program za nadzor ogre		
vanja
• strežna črpalka za mleko z
šobo
• krmilje doziranja
• Električni, brezstopenjskega
pogon
• diferenciala, motorna zavora
• Art.Nr.200.681

• transportni volumen 200 		
litrov
• 40 cm kolesa (ø)
• ogrevanje 6 kW in mešalnik
• program za nadzor ogre		
vanja
• strežna črpalka za mleko z
šobo
• krmilje doziranja
• Električni, brezstopenjskega
pogon
• diferenciala, motorna zavora
• Art.Nr.200.682

• transportni volumen 250 		
litrov
• 40 cm kolesa (ø)
• ogrevanje 6 kW in mešalnik
• program za nadzor ogre		
vanja
• strežna črpalka za mleko z
šobo
• krmilje doziranja
• Električni, brezstopenjskega
pogon
• diferenciala, motorna zavora
• Art.Nr.200.683
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26 cm
MilkShuttle 100, 150: 98cm
MilkShuttle 200: 110cm
MilkShuttle 250: 123cm

MilkShuttle 100: 80 cm
MilkShuttle 150, 200, 250: 82 cm

MilkShuttle 100: 106cm
MilkShuttle 150,200,250: 117cm
MilkShuttle 100: max. 143 cm
MilkShuttle 150, 200, 250: max. 154 cm

od zgoraj

11 cm

32 cm

nastavljivo v višini
91 - 110 cm

40 cm
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Urban GmbH & Co. KG

Vaš partner za krmno tehniko
specijalno za teličke
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Inovacije iz prakse za prakso: Urban razvija, proizvaja in trži že od
leta 1984 mešalnike in avtomate za napitke in postaje za močno
krmo za teličke in živalim prijazne sisteme za vzrejo telet. V sistemih
zunanje klime in v oskrbi z Kälbermama avtomati so telički zdravi
in vitalni, izgube teličkov so minimalne. Že v tem delu se izvaja
metabolično programiranje za visoko mlečno kot tudi življenjsko
učinkovitost kot krava mlekarica, ki boste imeli kasneje od nje korist.
Urban proizvodi, kot so MilkShuttle in Kälbermama so sedaj standard v sodobni reji telet. To potrjujejo mnoge zadovoljne stranke. V
preteklih letih se je povpraševanje po hlevnih sistemih in tehnologiji
krmljenja Urban razširilo iz severne Nemčije. Medtem pa se Urban
naprave uporabljajo po vsem svetu v več kot 40 državah na vseh
petih kontinentih.
Izkoristiti tudi vi moderne avtomate za napitke in avtomate za
močno krmo in igluje na prostem, za časovno in stroškovno
varčevanje, za zdravo vzrejo svojih telet. Tako prispevate k gospodarskem uspehu in k zagotovitvi prihodnosti vaše kmetije.
Z veseljem vam bomo svetovali o rešitvah za vašo kmetijo.

Urban GmbH & Co. KG
Tel. +49 (0) 44 84 / 93 80 - 0
Auf der Striepe 9
27798 Wüsting (Germany)
info@UrbanOnline.de
www.UrbanOnline.de
Besuchen Sie uns auch auf:

www.youtube.com/user

www

eeding

r.com/photos/urbanonline

www.slideshare.net/urbanonline

www.facebook.com/urbanonline

In kdaj boste vi
začeli?

