DeLaval ID-leser “walk by” IRW
“øyet” til ditt
besetningsstyringssystem

En viktig del av vårt integrerte
besetningsstyringssystem
Store besetninger og høyere krav for gårdbrukerene vil kontinuerlig utfordre effektiviteten, og bringer med seg et behov for nye
styringsverktøy. Nøyaktig identifisering av kyr er det første skrittet
inn i en ny verden av driftsfunksjoner. IRW hjelper deg til å ta det
første steget. Dette automatiske identifiseringssystemet gir tilgang til et stort utvalg automatiserte administrative funksjoner for
effektiv ressursstyring. DeLaval IRW er designet for å gi deg total
kontroll over kyrne i besetningen.
Automatisk identifisering lar deg styre
dine kyr individuelt, selv i store besetninger. Alle kyr kan spores, sorteres etter
behov for behandling, fôres individuelt
eller i grupper, og inngå i skreddersydd reproduksjonsprogram. Kuidentifiseringen (i forbindelse med DeLaval
aktivitetsmålesystem og melkemåling)
oppdager automatisk brunst- og helseproblemer, samt individuelle fôropptak
og melkealarmer.

Dette gjør det også mulig med automatisk sortering, flere automatiske fôrdoseringer i melkestallen, og individuelle
kraftfôrrasjoner ut av melkestallen.
Disse funksjonene kan øke gårdens lønnsomhet gjennom økt reproduksjonseffektivitet, fôreffektivitet, arbeidseffektivitet og forebyggende tiltak som
reduserer menneskelige feil.
DeLaval IRW er “øynene” i besetningsstyringssystemet.

Med DeLaval IRW får du en sikker
avlesning av dyrenummer i alle typer av
installasjoner.
Solid og pålitelig
Den kraftige, sikre og robuste DeLaval
IRW fungerer i alle stasjonære melkestaller, karuseller og automatiske
sorteringsgrinder. Den tåler tung
kutrafikk og fungerer i tøffe miljøer, vind
og regn. DeLaval IRW er enkel å installere og vedlikeholde.

DeLaval IRW
• Designet for optimal avlesing
av B-transpondere og HDX 		
øretranspondere
• Kraftig, robust konstruksjon
• Fungerer i tøffe miljøer
• Enkel å installere og vedlikeholde
• Fungerer i mange programmer
• Utmerket avlesningstreff
• Digital signalprosessering
sikrer rask respons
Tekniske data
• Spenning: 12 VAC +20 %; -10 %
• Effekt: 30 VA
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Arbeid fra hvor som helst
med DeLaval håndholdt transponderleser HHR

Med DeLaval håndholdt transponderleser kan du styre besetningen i eller
utenfor fjøset.
Denne velbalanserte og lette enheten
kobler HDX (elektronisk) transpondernummer og kunummer, og kommuniserer med ALPRO™ og DelPro™
besetningsstyringssystem.
Den har et optimalt leseområde og
langt håndtak for trygg bruk.

DeLaval håndholdt
transponderleser
• Lett enhet for databaseoppsett
• Kobler øretranspondernummer
og kunummer
• Overfører lagret data til databasen
for besetningsstyring
• Optimalt leserekkevidde kombinert
med langt håndtak for trygg
avstand til kua
Egenskaper
• Batteridrevet med
- oppladbare batterier
• USB-link til PC
• Belyst LCD for beste lesbarhet
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