Viac podojených kráv za kratší čas s menším počtom ľudí...
Dairymaster disponuje najvýkonnejším dojacím systémom

Swiftflo Rotary

www.dairymaster.com

BEZKONKURENČNÁ
VÝKONNOSŤ... S DAIRYMASTER

Veľmi efektívny a skvelý spôsob
dojenia kráv...

Swiftflo Rotary
Dairymaster používa vedu a technológiu na to, aby bol chov dojníc
výnosnejší, zábavnejší a udržateľnejší. Tento cieľ dosahujeme tvorbou
lepších produktov.
Kruhové dojárne Dairymaster sú jednými z najpokročilejších na svete.
Podojíte s nimi viac kráv za kratší čas a s menším počtom ľudí.
Kruhové dojárne sú inštalované do budovy dojárne pre ich náročné
využívanie. Všetky použité diely, sú vyrobené na jednom mieste pre
optimálnu integráciu.

2

DAIRYMASTER
VYRÁBA
LEPŠIE
PRODUKTY
DAIRYMASTER
VYRÁBA
LEPŠIE
PRODUKTY

ZVLÁDNITE ZÁKLADY NA
JEDNOTKU... S DAIRYMASTER

LEPŠIE DOJENIE...
S DAIRYMASTER

Prečo dojiť s Dairymaster?
•

Zdravšie vemená – Systém Dairymaster kopíruje
prirodzený proces dojenia, čo vedie k lepšiemu stavu
ceckov a zdravému vemenu.

•

Zvyčajne až o 5 % väčší nádoj – vedecký výskum dokázal,
že dojací systém Dairymaster maximalizuje produkciu
mlieka vďaka našim jedinečným dojacím charakteristikám.

•

Nízke spadávanie nástrčiek – Dairymaster má dlhoročné
skúsenosti s navrhovaním nástrčiek, pričom všetky z nich
sú poctivo testované odbornými skúškami.

•

Zvyčajne až o 1 minútu rýchlejší na jednu kravu – Znížte
dobu dojenia vďaka zdravším vemenám s pomocou
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Sila tam, kde je dôležitá s Dairymaster

Budujeme trvácne s Dairymaster

Odborné poradenstvo a plány dojární s
Dairymaster

Najlepšie zarovnanie zberača a nádoj mlieka s
Dairymaster
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NAŠA TECHNOLÓGIA

SA TOČÍ OKOLO VÁS…

Rýchla miera nasadenia s Dairymaster

Úplne zaplnenie stojísk s Dairymaster

Integrovaná, inteligentná technológia s
Dairymaster

Upozornenia v reálnom čase s Dairymaster

DAIRYMASTER VYRÁBA LEPŠIE PRODUKTY
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MÔŽETE SI VYBRAŤ ZO ŠIESTICH MOŽNOSTÍ…

Swiftflo Performance
Swiftflo Performance +

Swiftflo Optimum
Swiftflo Optimum +

Swiftflo Endurance
Swiftflo Endurance +

VHODNÝ PRE:

VHODNÝ PRE:

VHODNÝ PRE:

Začínajúce farmy s nízkou
automatizáciou

Bežné rodinné farmy s istou
mierou automatizácie

Veľké farmy s plnou
automatizáciou

Swiftflo Performance je náš začiatočnícky rad.
Je určený pre farmárov, ktorí majú záujem
o správnu veľkosť kruhovej dojárne, ku
ktorému budú môcť neskôr dokupovať ďalšie
automatizované príslušenstvo v závislosti od
rozpočtu a potrieb ich farmy.

Swiftflo Optimum sú riešenia strednej
úrovne. Tieto zahŕňajú niektoré funkcie
smart automatizácie, ktorými je Dairymaster
známy, vrátane Swiftflo Pulse, Retention, Milk
Diversion a mnohé iné.

Rad Swiftflo Endurance je navrhnutý pre ľudí,
ktorí chcú plne automatizované riešenia a je
vhodný na priemyselné použitie. Tento systém
obsahuje najpokročilejšie technológie vrátane
Swiftflo Commander, Auto ID, Milk Manager,
Voice Assist a mnohé iné.
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SKÚSENÝ A DYNAMICKÝ
TÍM... S DAIRYMASTER

Výnimočná rýchlosť
inštalácie...
•

Všetky naše zariadenia sú pripravené v závode a
namontované na mieste, čo umožňuje efektívnu a rýchlu
inštaláciu s menšou pracovnou silou a vám prinesie hodnotu
hodnú vašej investície.

•

Vyškolený a skúsený inštalačný tím.

•

Čas inštalácie je minimálny a za menej ako týždeň sme
nainštalovali viacero dojární.
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ZÍSKATJE POKOJ NA DUŠI...
S DAIRYMASTER...

Servis a ďalšia starostlivosť...
Jedným z kľúčových faktorov nášho rastu je, že naši zákazníci majú k
dispozícii dobrý servis ďalšej starostlivosti. Investovanie do údržby je
investíciou do vašej budúcnosti.
Technický a servisný tím Dairymaster bol vyškolený podľa najvyšších
možných štandardov.
Podpora nášho Globálneho technického tímu je k dispozícii 24 hodín 7 dní
v týždni po celý rok a keď zavoláte s otázkou, odpovie vám skutočná osoba,
ktorá vám pomôže pochopiť vašu konkrétnu situáciu a poskytne vám
najlepšie možné riešenie.
Náš tím prešiel dôkladnými internými aj externými tréningovými
programami, aby sa vám dostávali tie najlepšie služby.
Naši zamestnanci vám môžu poradiť vo veci najlepších osvedčených
postupov priamo pre vašu farmu, aby sa tak maximalizovali vaše zisky.
Údržba vašej dojárne vám pomôže zachovať ten najlepší výkon vášho
dojacieho systému.
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Trávte viac času s rodinou a
menej v práci...

“

Predtým som strávil 7 hodín denne dojením kráv. Chceli sme tráviť viac
času ako rodina a tak sme sa dostali do bodu, v ktorom sme museli
prijať zásadné rozhodnutie. Rozhodli sme sa investovať do 50 miestnej
kruhovej dojárne Dairymaster a teraz môže jedna osoba ovládať celý
systém. ClusterCleanse, automatická dezinfekcia vemena, selekčná
brána, vďaka tomu všetkému je už dojenie hračkou. Tento systém nám
zmenil život. Mám teraz viac času na rodinu. Dairymaster považujeme
za veľmi profesionálny a efektívny. Na to sa nedá povedať nie – naše
rozhodnutie bolo jednoduché!

Maurice Costello, Ireland

Automatizácia mi
skvalitňuje život…
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Rozširovanie a rast...

“

Máte omnoho viac času. Samozrejme, dokážete sa postarať
o viac kráv. Pomocou tohto systému šetríte čas, ktorý môžete
využiť na starostlivosť o kravy. To je na tom to najlepšie. Predtým
sme po každodennom 10-hodinovom dojení mali stále ešte inú
prácu. Bolo toho skrátka príliš veľa. Teraz to však už nie je žiadny
problém. Myslím, že našu dojáreň postavili rovnako rýchlo ako
akúkoľvek inú. Funguje ako hodinky a vieme, že ak budeme
niečo potrebovať, servis podpory je tu pre nás... Absolútne
vynikajúce a bez akýchkoľvek problémov.
Chceli sme infraštruktúru pre 600 až 1000 kráv. Lenže nemôžete
jednoducho jednu dojáreň teraz nainštalovať a potom ju
vymeniť za inú. Vaše dnešné rozhodnutie s vami bude 20 rokov.
Nechce sa mi veriť, ako rýchlo našu dojáreň postavili. Prišiel tím
chlapov a do týždňa mali hotovo.
David Burroughs, United Kingdom

Moja cesta zo 150 na
1000 kráv.
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Sila a životnosť...

“
“

Kedysi nám dojenie trvalo hodiny. Už niekoľko rokov sme
premýšľali nad rozširovaním. Aby sme boli efektívni, rozhodli
sme sa nainštalovať plne automatizovanú 80 miestnu kruhovú
dojáreň Dairymaster. Teraz dojíme 2500 kráv trikrát denne
s veľmi nízkym výskytom infekcií a veľmi nízkym počtom
somatických buniek. Ak by sme neprešli na Dairymaster,
neverím, že by to bolo možné.
Kempenaar Farm, United States of America

S Dairymaster je dojenie veľkého
stáda hračkou.
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Objavte najrýchlejší, najjednoduchší a najúčinnejší spôsob dojenia
veľkého počtu kráv... volajte Dairymaster ešte dnes!
Pou ž í vam e vedu a tech n o l ó gi u n a to, aby b ol c hov d ojníc v ýnosnejší, záb avn e jš í a u dr ž ate ľ n e jš í .
Írsko (Globálne ústredie)
Dairymaster,
Causeway,
Co. Kerry,
V92 NWK0,
Ireland.

DOVOZCA PRE SLOVENSKÚ
A ČESKÚ REPUBLIKU:
MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.
Syslia 58
821 05 Bratislava
E-mail: info@merkanta.sk

Tel: +353 (0) 66 7131124
Fax: +353 (0) 66 7131670
Email: info@dairymaster.com

Tel: +421 2 4341 4353-5
Mobil: +421 903 705 098
Web: www.merkanta.sk

DISTRIBÚTOR PRE ČESKÚ REPUBLIKU:
BOHATEC s.r.o.
Vážany 25
680 01 Boskovice
Česká republika
Tel: +420 516 465 362
Mobil: +420 737 252 172
E-mail: info@bohatec.cz
Web: www.bohatec.cz

w w w. d ai r y m a ster. co m
Dojenie

Kŕmenie

Chladenie

Zariadenia na zhrňovanie hnoja

Monitorovanie zdravia a plodnosti

