Oferta specjalna
Podgarniacz BouMatic Ranger

Przy zamówieniu Rangera
do 31.03.2019 szczotkę
Handy Brush otrzymujesz
gratis !!!!

Tylko 59 000 PLN

BouMatic Ranger jest automatycznym robotem, który podgarnia paszę na stole
kilka razy dziennie.
Pozwala to na zmniejszenie kosztów pracy, wzrost wydajności oraz pełne
spożycie zadawanej paszy. Jednym słowem zaoszczędza czas i pieniądze !!!
Najważniejsze cechy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programowalny - system prowadzący składa się z paska magnetycznego (3 x 13 mm)
włożonego w naciętą podłogę co gwarantuje bezpieczną i precyzyjną trasę przejazdu.
Poprawia produkcję mleka - pełne zużycie racji pokarmowej zwiększa wydajność mleka o do
1 litra na krowę i dzień. Podgarniętą paszę krowa może jeść o każdej porze dnia.
Zwiększa zdrowotność stada - mając stały dostęp do paszy, wszystkie krowy w stadzie mogą
jeść porcje, których potrzebują do optymalnego zdrowia i rozwoju żwacza.
Oszczędność czasu - zapewnia ciągłe przesuwanie paszy, pozwala to zaoszczędzić do 180
godzin roboczych na rok, czas ten można wykorzystać na inne prace.
Oszczędza paliwo - ciągnik nie jest już potrzebny do przesuwania paszy.
Mniej odpadów paszowych - odpady paszowe zmniejsza się średnio o 75%; Pasza jest
zawsze w zasięgu, więc krowy są zachęcane do częstszego jedzenia.
Stacja ładująca – może być usytuowana w wielu miejscach.
Może pracować w trybie ręcznym i automatycznym, przyjazna i prosta obsługa.

Zamów Rangera już dziś w promocyjnej cenie 59 000 PLN netto.*
*dodatkowo koszt transportu i montażu ok 1500 euro
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Oferta specjalna
Czochradło elektryczne Handy Brush

Szczotka do krów BouMatic została zaprojektowana w celu poprawy i optymalizacji
dobrostanu zwierząt i utrzymania krów w czystości poprzez pielęgnację
•
•
•
•
•
•
•

Wirnik szczotki obraca się delikatnie z prędkością około 31 obr/min. Napędzany jest
motoreduktorem za pomocą paska klinowego.
Wirnik wykonany jest z wysokiej jakości nylonu, zamocowany jest na nierdzewnym
rdzeniu.
Zamknięta, solidnie wykonana obudowa z łożyskami po obydwu stronach wału.
Auto start / stop – wirnik zaczyna się obracać, gdy krowa
dotyka szczotki i przestaje się obracać, kiedy wychodzi.
Po 200 uruchomieniach szczotka zmienia kierunek obrotów, co zapewnia równomierne
zużycie i dłuższą żywotność szczotek.
Szczotka może być montowana do ściany lub rury, wysokość i kąt nachylenia
szczotki jest regulowany.
Ze względów bezpieczeństwa szczotka do krów ma wbudowany czujnik indukcyjny, który
wyłącza silnik przekładniowy, gdy szczotka jest blokowane przez ponad 0,6 sekundy.
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