
Automatinė veršelių šėryklos
plovimo sistema „Hygiene Box“
Ši novatoriška plovimo sistema „Hygiene Box“ paverčia veršelių šėrimo sistemą

visiškai automatine, kurioje cirkuliacinio plovimo būdu viskas išplaunama automatiškai

– nuo įsiurbimo žarnos iki pat žinduko. Visą žarnų sistemą galima išplauti

automatiškai iki keturių kartų per parą rekomenduojamu chloro neturinčiu plovikliu

arba pasirinktinai dviem skirtingomis plovimo priemonėmis pakaitomis, kad viskas

nuo automatinės šėryklos iki pat žinduko būtų optimaliai higieniška. Tai leidžia

sutaupyti laiko: išplauti rankomis vieną kartą užtrunka apie 20 minučių. Taip

sutaupomos apie 122 darbo valandos per metus.

Sisteminis cirkuliacinis žarnų plovimas iš vidaus ir žinduko plovimas iš išorės,
kad būtų higieniškesni.

•

Sukurta siekiant užtikrinti geresnę gyvulių sveikatą.•
Visiškai automatinis plovimas – padeda taupyti laiką ir pinigus.•
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Automatinė veršelių

šėryklos plovimo sistema

„Hygiene Box“
„Hygiene Box“ užtikrina geresnę higieną

Visą žarnų sistemą cirkuliacinio plovimo būdu galima išplauti

automatiškai iki keturių kartų per parą. Cirkuliacija vyksta tik plovimo

metu. Pienas necirkuliuoja. Taip geriau pieno kokybei. Žindukas

apipurškiamas vandeniu po kiekvieno veršelio priėjimo; tai

standartinė funkcija. 2 reguliuojamos vandens purškimo srovės

nuplauna organines medžiagas ir bakterijas.

Padeda palaikyti geresnę veršelių sveikatą

Veršeliui pajudinus žinduką, į jo burną iškart patenka nedidelis kiekis

pašaro. Taip veršeliai lengviau ir greičiau mokosi, taigi naujagimiai

pradeda greičiau gerti. Žindukas yra judantis, tai padeda veršeliams

ugdyti natūralią gėrimo elgseną, atitinkamai sukeliama mažiau

streso, veršeliai geriau vystosi ir auga.

Padeda sutaupyti laiko ir pinigų

Prireikus išplauti įsiurbimo žarną, nebereikia laikinai pertraukti

kasdienių darbų tvarkos, plovimo trukmę galima nustatyti pagal

poreikį, ir galima nustatyti, kad plovimas būtų atliekamas naktį.

i  Techniniai duomenys

Rekomenduojamas ploviklis Be chloro

Ploviklių temperatūros ribos Nuo 40 °C iki 58 °C

Žinduko keitimo intervalas Maks. kas 3

mėnesius

Didžiausias plovimų

skaičius

4 kartus per parą

Automatinis žinduko

plovimas po kiekvieno

veršelio

Taip

Automatinio pratinimo

funkcija

Taip

Valdymo įrenginys su

mikroschemos plokšte
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