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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

3

Osvobodite se

Iz diktata časa!
V vašem obratu so številne dejavnosti vezane na določen čas in termin, tako
da je delovni dan, pogosto stresen. Z uporabo Kälbermama črtate dva
termina iz koledarja, ker za krmo skrbi zdaj Mama! Pri preostalem nadzoru
živali, ki ga lahko opravljate nevezano na termine, vas bistveno podpira
Kälbermama z alarmnimi in nadzornimi seznami.

Prihranek časa pomeni prihranek denarja!
Grafika: Delovnih ur in stroški za delo za krmljenje 30
telet v enem letu1
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Investicija v Kälbermama se amortizira že v
drugem letu - zagotovo!
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Vrednosti so izračunane za hranjenje 30 telet na urni postavki 28, - Euro.
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Kälbermama

Kälbermama se izplača

Bolj donosno ne morete
investirat!
Grafika: Toliko stane shranjena delovna ura - stroški in koristi
različnih rešitev avtomatizacije v mlečni živinoreji 2
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MOLZNI ROBOT
Avtomatizirano škropljenje
ležalnih boksov
Robot za čiščenje
razcepin
Krmni robot
Kälbermama
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4,12 €/Std.

(Kosten pro Stunde)

Naložba v Urban Kälbermama
se amortizira hitreje kot
katero koli druga naložba v
hlevno tehnologijo.
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Plačujete za vašo delovno silo
več kot 4,12 € na uro? Če je
tako, bi morali vlagati v
Kälbermama!

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!
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, ker zaradi

integrirane enote seskov, sesalne cevi niso izven
ohišja. V notranjosti ohišja zaradi toplote kotla in
motorja, nastane mikroklima, ki zanesljivo
preprečuje zmrzovanje.

Sesalna enota ima premični sesek, vključno z
zunanjim čiščenjem z vodo. Premični sesek

gre po obisku teleta v svoj parkirni prostor in
je ponovno na voljo samo teličku z
dovoljenjem za napoj. Poleg tega se sesek pri
glavnem čiščenju (alkalno/kislo) tudi v celoti
očisti. Zaradi gladke površine, celotno sesalna
enota ostane dolgo čista in se zelo enostavno
čisti od znotraj in zunaj.

Pregleden zaslon 3 zagotavlja preprosto izbiro

številnih funkcij.

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.

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

V prostornem predalu za prah 4 z nizko poln-

ilno višino je prostora za 35 kg prahu.

Hranimo lahko z polnomastnim mlekom od 0 do 100%

Združljiv z vsemi hlevnimi sistemi – na primer po
skupini telet ena Kälbermama (master/slave),
lahka premestitev

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.

TEHNOLOGIJA ZA KRMO specijalno za teličke

Potrebni priključki:
• priključek za vodo 2 do 4 bar
• vtičnica 240 V / 16
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Dodatki – čisto individualno
1 Vmesno razkuževanje seskov po
vsakem obisku
2 Pomoč pri prvi krmi: Z procentualno nastavljivo
zmogljivostjo črpalke. Vam olajša navajanje
novorojenih ali kupljenih teličkov.
3 Identifikacija ušesne marke: Rešitev za
teletičke z elektronskimi ušesnimi markami.
4 PC povezava PCK Urban:

6 Urban MilkShuttle z sulico
polnomastnega mleka kot rezervoar za
skladiščenje svežega mleka

Kälbermama nihalna postaja: Z nihalno postajo
lahko razdelite večjo skupino v dve starostni
skupini. Med obiskom telička ene skupine, teliček iz
druge skupine nima dostop do postaje.
Dodatni doser za dodatke v obliki praha: Do

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

Pri Urban PCK PC
povezavi dobite hiter pregled vaših podatkov o
živalih, ki so shranjeni v celotnem obdobju
hranjenja.

Dodatni doser za dodatke v obliki tekočine

5 K25 postaja za močno krmo za teličke:

Ovratnik za teličke z odzivnikom (responder)

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.

in pomikalcem številk na obeh straneh. Bele
številke z rdečim ozadjem so že od daleč
vidne.
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Zdrava teleta, zadovoljne stranke

Glasi iz prakse
Raziskava 271 mlečnih kmetij:

Se je zdravje teličkov z uvedbo avtomatov
za napitke izboljšalo?

Raziskava udeležencev v 2-mesečni probni
akciji Kälbermama:

Boste obdržali Kälbermama po
poskusnem obdobju?

1% Ne,
slabše

18% ni

spremembe

7% ni
podatkov

41%

Ja, malo

33% Ja,
opazno

Ja

99%

V skoraj 75% kmetij, se je
zdravstveno stanje teličkov
izboljšalo z uvedbo napitnih
avtomatov.

97 od 98 podjetij, ki so
poskušali Kälbermama, so jo
nato kupili.

Hartmann, FH Nürtingen (2000),
Umfrage in 271 Milchviehbetrieben,
že 3 leta avtomati za napitke

Urban šrobna akcija 2010 v Nemčiji,
Udeleženci so lahko Kälbermama dva
meseca brezplačno testirali
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Urban GmbH & Co. KG

Vaš partner za krmno tehniko
specijalno za teličke
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
vašega podjetja.
Z veseljem vam bomo svetovali o rešitvah za vašo podjetje:

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

www.facebook.com/urbanonline

In kdaj boste vi pustili
krmit Mamo?

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

