
Animal Tech 2019

www.profi press.cz
32

Produkty oceňované na 
rôznych výstavách 
Spoločnosť MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r. o., dováža na Slovensko a Čechy produkty, ktoré sú oceňované 
na rôznych výstavách v rámci Európy a sveta. Dairymaster je svetovým lídrom v dizajne a výrobe dojacích 
zariadení. Ústredie spoločnosti sa nachádza v Causeway, Co. Kerry, v Írsku. Bola založená v roku 1968. Spoločnosť 
má však svoje prevádzkové kancelárie aj v Spojenom kráľovstve a USA a vďaka svojim distribútorom pôsobí vo 
viac ako štyridsiatich krajinách na celom svete. Dairymaster je populárny aj v krajinách mimo EU. Medzi ne patrí 
USA, Austrália, Nový Zéland, Čína, Rusko, Irán, Turecko, Saúdská Arábia, Katar a iné krajiny.

Spoločnosť Dairymaster disponuje 
širokou a inovatívnou produktovou 
škálou, ktorá zahŕňa dojacie zariade-
nia, automatické zhrňovače hnoja, kŕ-
miace zariadenie pre dojárne aj mimo 
ne, systémy na detekciu ruje a monitor 
zdravia, chladiace zariadenia na mlie-
ko a omnoho viac.
Celosvetový úspech spoločnosti Dairy-
master možno pripísať neochvejnému 
záväzku spoločnosti v oblasti výsku-
mu a vývoja, vynika júcej kvalite a vý-
konnosti produktov a znamenitému 
zákazníckemu servisu a podpore. Za 
posledných štyridsať rokov toto kon-
krétne zameranie umožnilo spoločnos-
ti Dairymaster vyvinúť jedinečné tech-
nologicky vyspelé riešenia zamerané 
na dosiahnutie maximálneho výkonu 
jej produktov.
Vďaka modulárnemu formátu pro-
dukty spoločnosti Dairymaster účinne 
fungujú na farmách s počtom kráv od 
40 až viac ako 10 000. Mnohé z pro-
duktov spoločnosti účinne fungujú 
samostatne, avšak všetky produkty 
je možné modernizovať a integrovať 
do plne automatizovaného dojacieho 
systému s možnosťou automatického 
sledovania vývoja úžitkovosti jednotli-

vých zvierat a celkového manažmentu 
farmy.
Spoločnosť Dairymaster, a to je uni-
kátom v porovnaní s inými výrobcami 
dojacej techniky, v skutočnosti vyrába 
interne takmer 95 % všetkých dielov 
od gumových výliskov až po počítačové 
komponenty!
Spoločnosť Dairymaster využíva kombi-
náciu zručností na vytvorenie optimál-
neho produktu, ktorý prinesie prevádz-
kovateľovi najlepší výkon. Táto striktná 
kontrola počas všetkých fáz výrobného 
procesu je kľúčom k záväzku spoloč-
nosti zabezpečiť kvalitu fi nálneho pro-
duktu. Spoločnosť Dairymaster kladie 

veľký dôraz na výskum a vývoj a je vo 
svete známa ako inovátor v oblasti poľ-
nohospodárskych dojacích technológií 
a zaria dení. Na celom svete spoločnosť 
získava hlavné ocenenia a uznania ako 
výrobca najinovatívnejších zariadení.

Technológie Dairymaster
• Najšetrnejšie dojenie pre dojnicu
• Najrýchlejšie a úplné vydojenie
• Čas dojenia sa skráti o 1 minútu na 

dojnicu
• Je potrebný polovičný počet dojičov
• Jediná dojáreň, ktorá simuluje pri-

rodzené dojenie – ako keď teľa cicia 
kravu

• Lepší zdravotný stav vemena
• Individuálne načítanie každej dojni-

ce na stojisku počas dojenia
• Vedecké štúdie vo väčšine prípadov 

preukázali nárast produkcie mlieka 
o 5 %

• Lepšia priliehavosť ceckových nástr-
čiek zabraňuje ich spadnutiu

• Menej techniky a rýchly dojací sys-
tém znamená nižšiu spotrebu ener-
gie a menej opráv

• Automatické zhrňovacie lopaty 
a prihŕňače krmiva

• Chladiace tanky na mlieko s mož-
nosťou ovládania na diaľku cez mo-
bilný telefón

Spoločnosť Dairymaster dostala tento 
rok aj ocenenie za inovácie na výstave 
EuroTier Hannover 2018. Toto ocene-
nie dostali za revolučný systém umelej 
inteligencie Mission Control na kruho-
vých dojárňach. 
Mission Control umožňuje pre farmá-
ra dostávať živé – reálne informácie 
o každej krave, ktorá je na svojom 
mieste v dojárni, umožňuje farmárovi 
urobiť špecifi cké úkony, ak sú potreb-
né. Ide o najpresnejšie údaje o každej 
krave počas dojenia v reálnom čase. 
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Kruhová dojáreň Dairymaster

Revolučná funkcia Mission Control Dairymaster Mission Control na kruhovej dojárni
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Dairymaster tak stále udáva tempo 
v TOP kruhových dojárňach na svete.
Uvedená spoločnosť získala už niekoľ-
ko ocenení za monitorovací systém 
MooMonitor+.
Ďalšou spoločnosťou, ktorá stále 
prichádza na trh s inovatívnymi 
produktami, je tiež írska spoločnosť  
EasyFix.
EasyFix ponúka rôzne varianty ustaj-
ňovacích boxov z plastu. Je tu možné 
farebné prevedenie modré, červené 
a zelené.
Vysoká kvalita použitých materiálov, 
umožňuje dávať záruku až 10 rokov
• Flexibilný box EASYFIX je navrhnutý 

tak, aby presne zodpovedal veľkosti 
každej kravy a viedol ju k správne-
mu a dlhšiemu ležaniu.

• Flexibilný systém boxov, gumová 
spojka na krčnej zábrane a gumo-
vé oddeľovače poskytujú slobodu 
pohybu a napomáhajú tak znižovať 
počet zranení.

• Dlhšie ležanie a pohodlnejšie pod-
mienky zabezpečujú väčšiu produk-
ciu mlieka.

• Nižšie náklady na zdravotnú a vete-
rinárnu starostlivosť.

• Nižšia nutnosť selekcie.
• Žiadne ďalšie náklady na údržbu.

Okrem uvedených boxov sú v ponu-
ke spoločnosti aj inovatívne matrace, 
ktoré presne vymedzia miesto pre 
kaž dú dojnicu. Sú maximálne poho-
dlné a nie je potrebné už inštalovať 
hrudnú zábranu. 

Ing. Marián Šťasný
 MERKANTA INTERNATIONAL 

spol. s r. o.,
Syslia 58, 821 05 Bratislava

Tel.: 02/4341 4353, 
mobil: + 421 903 705 098,

www.merkanta.sk

Vážený obchodný partner, MERKANTA INTERNATIONAL spol. s  r. o. a  BOHATEC s. r. o. Vás 
srdečne pozývajú na návštevu spoločnej expozície č. 013 v pavilóne P na Národnej výstave 
hospodárskych zvierat a ANIMAL TECH 2019. Výstava sa koná v Brne od 12. do 15. mája 2019.
V našej expozícii by sme vám radi predstavili najmodernejšie technológie v poľnohospodárstve 
a ocenený exponát z výstavy Techagro GRAND PRIX 2018. Predstavíme vám najmodernejšie 
ustajňovacie boxy na trhu od írskej spoločnosti EasyFix a jedinečné kruhové dojárne s využitím 
umelej inteligencie Mission Control od írskej spoločnosti Dairymaster. Uvedený exponát bol 
ocenený aj na výstave EuroTier 2018 Hannover.

Spoločnosť MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o. dováža na Slovensko a do Čiech 
produkty, ktoré sú oceňované na rôznych výstavách v rámci Európy a sveta
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