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VISKAS SUKURTA
JŪSŲ ŪKIUI

DeLaval OptiDuo

™

pašarų permaišymo
ir pristūmimo robotas
atlieka dvigubai daugiau darbo,
kad jūsų ūkininkavimo veikla būtų
produktyvesnė. Pirma, roboto

Visada
šviežias
pašaras

permaišytas pašaras karvėms
atrodo gardesnis, o robotui
pristūmus jį arčiau šėrimo stalo,
karvės daugiau suėda ir duoda
daugiau pieno.

Iki

+2kg

Prisistumia iki

10

daugiau pieno
per parą

kartų
per parą

Švaresnis
šėrimo
stalas

Dvigubos
spiralės pavidalo
besisukantis
sraigtas

Duomenys
surinkti bandomuosiuose
ūkiuose
ir gauti
atlikus mokslinius
Rezultatai
gali skirtis,
ir jokių
garantijų
jų nesuteikiama.
omenys surinkti
bandomuosiuose
ūkiuose ir gauti
atlikus
mokslinius
tyrimus.tyrimus.
Rezultatai
gali skirtis,
ir jokių
garantijų
dėl dėl
jų nesuteikiama.

UŽUOT TIK TUŠČIAI
STUMDĘ PAŠARĄ...
Atšviežinkite ir pristumkite pašarą.

Priviliokite karves dažniau apsilankyti prie šėrimo stalo
atšviežintu pašaru: tai sudaro sąlygas geresniam karvių
judėjimui, mažina gyvulių tarpusavio konkuravimą, įtampą
prie šėrimo stalo, ir skatina jas suėsti daugiau pašarų, o jūs
primelžiate daugiau pieno, todėl didėja ūkio produktyvumas.

Našesnis darbas. Pašarų permaišymo ir pristūmimo

robotas OptiDuoTM dirba visą parą, todėl karvės visada
turi gardaus pašaro, o jums lieka daugiau laiko kitoms
užduotims atlikti.

Prisitaiko prie pašarų pakeitimų. Pašarų
permaišymo ir pristūmimo robotas OptiDuoTM yra pirmoji
šėrimo sistema, turinti unikalią sistemą Adaptive Drive, kuri
leidžia jai atitinkamai prisitaikyti, kai pakeičiamas pašarų
kiekis ir rūšis, pvz., iš visų raciono pašarų mišinio į šieną,
šiaudus ar žolę, ir atvirkščiai. OptiDuoTM pats pasirenka
važiavimo liniją ir greitį taip, kad nepriekaištingai atliktų jam
pavestą darbą.
Veikia saugiai. Pašarų permaišymo ir pristūmimo

roboto išmanioji navigacijos sistema leidžia užtikrinti, kad
jis būtų būtent ten, kur ir turi būti, o iš visų pusių esantys
apsauginiai bamperiai, aptikę žmogų, gyvulį ar kitą kliūtį,
iškart automatiškai sustabdo robotą.
Jei karvės gerai ėda, vadinasi, jūsų ūkyje viskas yra gerai.
Jūsų karvės bus sveikesnės, ramesnės, produktyvesnės.
Įdarbinkite DeLaval OptiDuo™ šėrimo sistemą.

GERIAUSIA SAVO
KLASĖJE ŠĖRIMO SISTEMA
Visada šviežias pašaras

Išmani važiavimo sistema

Našiai permaišo ir pristumia
skirtingų rūšių pašarus

Švaresnis šėrimo stalas

Dvigubos spiralės pavidalo
besisukantis sraigtas

Pritaikytas dirbti net ir sudėtingo
planavimo fermose

Galimybė pridėti koncentratų
dozatorių

Lengva priežiūra

PAŠARĄ NE TIK
PRISTUMKITE,
PERMAIŠYKITE JĮ

Mano manymu, OptiDuo
permaišymo funkcija yra labai
naudinga. Mes šeriame gyvulius
tik kartą per parą, todėl labai
gerai, kad pašaras laikas nuo laiko
yra permaišomas. Pašaras būna
homogeniškesnis, o tai ypač gerai
gyvulių jaunikliams...
Dabar pašaras geriau sumaišomas,
tad gyvuliai suėda daugiau,
neišrankioja pašarų.
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iš Bavarijos (Vokietija)
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