
Stacja odpajania cieląt z
HygieneBox
Innowacyjne rozwiązanie HygieneBox pozwala rozszerzyć system automatycznego

odpajania poprzez w pełni automatyczne mycie cyrkulacyjne z węża ssącego

pomiędzy stacją a smoczkiem. Kompletny system węży może być myty

automatycznie aż do czterech razy dziennie za pomocą bezchlorowego detergentu

lub dwóch detergentów używanych na przemian dla optymalnej higieny od stacji

automatycznej aż do smoczka! Oszczędność czasu: jedno ręczne mycie zajmuje

około 20 minut czasu pracy. Skutkuje to wydatkiem czasowym wynoszącym około

122 godzin rocznie.

Systematyczne mycie cyrkulacyjne węży i czyszczenie poza smoczkiem dla
zapewnienia lepszej higieny

•

Zaprojektowany z myślą o poprawie zdrowia zwierząt•
W pełni automatyczne mycie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze•
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Stacja odpajania cieląt z

HygieneBox
HygieneBox zapewnia lepszą higienę

Kompletny system węży może być myty automatycznie aż do

czterech razy dziennie z myciem cyrkulacyjnym. Podczas mycia

używana jest wyłącznie cyrkulacja – mleko nie znajduje się w

tym obiegu, co pozwala na zachowanie jego jakości. W standardzie

zawarte są dysze spryskujące smoczek po każdym cielęciu. 2

regulowane dysze spryskujące usuwają materiał organiczny i

bakterie.

HygieneBox pomaga zapewnić lepszy stan zdrowia cieląt

Gdy tylko cielę poruszy smoczkiem, do jego pyska podawana jest

niewielka ilość pokarmu. Prowadzi to do łatwiejszej, szybszej i

wczesnej nauki picia przez cielę. Ruchome smoczki zapewniają

cielętom naturalne zachowanie podczas picia, co powoduje mniejszy

stres i lepszy rozwój cieląt.

Oszczędność czasu i pracy

Mycie węża ssącego nie powoduje już przerw w codziennej rutynie,

ponieważ czas mycia można ustawić w zależności od potrzeb;

mycie może być przeprowadzane również w nocy.

i  Dane Techniczne

Zalecany detergent Bezchlorowe

Zakres temperatur dla

detergentów

40°C do 58°C

Wymiana smoczka w cyklu Maksymalnie 3

miesiące

Maksymalna ilość myć 4 razy/dzień

Automatyczne mycie

strzyków po każdym

cielęciu

Tak

Funkcja autotreningu Tak

Jednostka sterująca z płytką

drukowaną

Zawarte w

jednostce głównej
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