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A Holm & Laue legújabb fejlesztése a
HygieneStation borjú itató állás

NEW

A prémium minőséget képviselő német Holm&Laue
márkanév jól ismert a hazai szarvasmarha telepek
körében. Fő profiljuk a borjúneveléshez kapcsolódó
technológiai eszközök, mint a tejtaxi, borjú itató automata
(HL100), illetve borjúházak, karámok, iglu rendszerek. A
Holm&Laue legújabb fejlesztése a HL100 borjú itató
automata kiegészítője, a HygieneStation higiénikus borjú
itató állás. A fejlesztés során a Holm&Laue a legkorszerűbb
műszaki megoldásokat ötvözte a borjúnevelés higiéniai és
takarmányozási követelményeivel.

A tejtömlők és a cumi megfelelő tisztítása
A borjú itató automaták tömlőrendszerében általában
tejmaradványok és szennyeződések rakódnak le, mert a
tisztítás nem elég gyakori vagy nem elég alapos. Az új
HygieneStation itató állás az első olyan rendszer, amely
minden egyes itatás után automatikusan átöblíti és
megtisztítja az összes vezetéket és a cumit. A művelet
csökkenti a borjak baktériumokkal szembeni kitettségét,
javítja a borjak egészségi állapotát és kézi munkaerőt
takarít meg.
Az itató állásban lévő cumi mindig potenciális
veszélyforrást jelent a baktériumok terjesztésében. Az új
HygieneStation esetében a cumi minden itatás után
kívülről is lemosásra kerül, ezáltal a cumi felületén lévő
csíraszám átlagosan 80%-al csökken!
A tisztítási hőmérséklet kulcsfontosságú tényező. A
keverőtartály, az összes tömlő és a cumi is 65 °C
hőmérsékleten kerül tisztításra.
Szopás közben minden borjú erősen nyáladzik. Az új itató
állásban a cumi külső lemosása során a nyál a felfogó
edénybe gyűlik, majd onnét lemossa a rendszer, minden
egyes itatás után. Az itató állás padozata így tiszta és
száraz marad.
A gyors-kioldónak köszönhetően a cumi gyorsan és
egyszerűen cserélhető.

Természetes szopási testhelyzet
Az itató állásban a cumi olyan magasságban és szögben
van elhelyezve, hogy a borjú szopáskor természetes
testtartást vegyen fel. A nyak megfelelő helyzete beindítja a
nyelőcsővályú záródásának természetes reflexét, így
csökkentve a tej bendőbe jutásának kockázatát.
Ha a borjú megemeli a cumit, akkor kis mennyiségű tej
kerül a szájába, ami stimulálja a borjú kezdeti szopási
reflexét, így kézi tanításra csak kivételes esetekben lehet
szükség.
Cumi LED-es megvilágítása
Gyakorlati tapasztalat, hogy a megvilágított cumit a borjak
könnyebben megtalálják. Ezzel nő az éjszaka felvett tej
mennyisége, nyugodtabbak a nappalok és a tej fogyasztása
jobban eloszlik a 24 óra alatt.
Kényelmes kitrágyázás
A HygieneStation 90° -ban
átfordítható, így a karám
területe könnyedén
kitrágyázható traktor
segítségével.

Forgalmazza:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: 06-1-402-1010, e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu

