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MobiGoat
DOKONALÁ DOJÁREŇ PRE KOZY S VYSOKOU KAPACITOU A NÍZKYMI STAVEBNÝMI A MONTÁŽNYMI NÁKLADMI!
VĎAKA JEDNODUCHEJ PRENOSNOSTI MÔŽE BYŤ UMIESTNENÁ KDEKOĽVEK.

Advantages MobiGoat:
Nízka úroveň znehodnocovania, a preto vyššia
predajná hodnota už použitého zariadenia;
Vysoká kapacita pri rýchlejšom dojení;
Jedinečná platforma „Quick release” pre rýchlu
výmenu kôz;
Priemyselná konštrukcia, plne pozinkovaná;

Charakteristiky:

MobiGoat má modulárnu konštrukciu s pripojením Twistlock a zdvíhacími očkami a možno ho
prepravovať štandardným nákladným vozidlom.
Rám je kompletne pozinkovaný. Technická
miestnosť sa vyznačuje strešnými a bočnými
syntetickými panelmi v hrúbke 35 mm.
Technický priestor je v plnej miere predinštalovaný s vývevou a automatickým preplachom
s nádržou z nerezu na preplachovaciu vodu.
Autopreplach má 5 nastaviteľných programov a
automatický dávkovač preplachovej chémie.
Predinštalovaná je tiež nerezový zberač mlieka s
priehľadnými krytmi, zachytávač vlhkosti, mliečne
čerpadlá a filtračný systém mlieka.

Bez vysokých stavebných nákladov, potrebujete len
rovnú podlahu;
Transportovateľná;
Nasadenie ceckových nástrčiek už za 2,5 sekundy;
Zberač mlieka priamo na plošine;
Automatická preplachovacia poloha.

K dispozícii je v nasledujúcich zostavách:
MobiGoat:
2 × 12 jednotková verzia
			
2 × 24 jednotková verzia
			
2 × 30 jednotková verzia
Dostupné je rozšírenie na 2 × 48 jednotiek alebo 2 × 60 jednotiek.
Miesta pre kozy sú lemované plastovou protišmykovou úpravou. Kozy sú umiestnené pod 90° uhlom. Deliace steny
a polohovacie dvere zaručujú správne a presné umiestnenie.

MobiGoat je vybavený solídnou, spoľahlivou  dojacou technológiou Dairymaster s jednoduchou údržbou.

MobiGoat môže byť voliteľne vybavený nasledujúcimi možnosťami:
Systém kŕmenia vrátane pozinkovaného montážneho rámu, kŕmnych žľabov a dávkovacej jednotky s rúrami
do krmítok.
Individuálna identifikácia kôz pomocou jednej antény na jedno stojisko
Druhý - extra zberač mlieka
Možnosť pripojenia 2 jednotiek

Keďže MobiGoat je možné poskladať a presunúť ako
kompletný stroj, ponúka tiež viacero finančných výhod:
Flexibilné financovanie, napríklad formou lízingu
Vysoká zostatková hodnota, keďže bežne pri montáži a
demontáži konvenčného dojacieho zariadenia dochádza
k peňažným stratám. MobiGoat je možné zdvihnúť a
preniesť ako celok.
Pre získanie ďalších informácií a možností nás kontaktujte na:
DOVOZCA PRE SLOVENSKÚ A ČESKÚ REPUBLIKU:
MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.
Syslia 58
821 05 Bratislava
E-mail: info@merkanta.sk
Tel.: +421 2 4341 4353-5
Mobil:  +421 903 705 098
Web: www.merkanta.sk
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