
Na Targach EuroTier 2010 srebrnym medalem zosta³o wyró¿nione nowatorskie
urz¹dzenie niemieckiej firmy Wilhelm Kristen GmbH + Co. KG, które s³u¿y do
zmechanizowania pracy przy obs³udze legowisk krów mlecznych w oborach
z boksami z g³êbok¹ œció³k¹. Urz¹dzenie to umo¿liwia spulchnianie i wyrów-
nywanie œció³ki na stanowiskach. Maszyna porusza siê po stanowiskach z opu-
szczonym spulchniaczem. Przegrody stanowisk musz¹ byæ przystosowane do
ci¹g³ej pracy spulchniacza. Spulchniacz stanowisk jest zawieszony z przodu na
ci¹gniku lub noœniku narzêdzi. Sk³ada siê on z ramy, w której umieszczony jest
przenoœnik ³añcu-chowo-listowy. Na listwach umieszczone s¹ palce zgrzeb³owe.
Przenoœnik napêdzany jest za pomoc¹ hydrauliki zewnêtrznej ci¹gnika. Za pomoc¹
tego urz¹dzenia mo¿na mechanicznie wyrównywaæ i spulchniaæ œció³kê w boksach
obór. Dziêki temu znacznie zmniejszaj¹ siê nak³ady czasu i pracy przy obs³udze
stanowisk i znacznie poprawia siê komfort przebywania krów w boksach.
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SYSTEM GALACTOR DO OBS£UGI STANOWISK W HALACH UDOJOWYCH

Na Targach Eurotier 2010 jeden z trzech z³otych medali otrzyma³a niemiecka firma Siliconform Vertriebs GmbH & Co. KG, która
opracowa³a nowatorski system obs³ugi stanowisk w halach udojowych typu tandem. System ten to zintegrowany uk³ad transportowy,
nazwany Galactor, który przewozi wzd³u¿ stanowisk udojowych podwieszon¹, klimatyzowan¹ gondolê, zawieraj¹c¹ siedzisko dojarza.
Dojarz znajduje siê w optymalnej, z ergonomicznego punktu widzenia, pozycji siedz¹cej. Dziêki ci¹g³ej rejestracji i automatycznej
komputerowej analizie istotnych dla obs³ugi stanowiska informacji, system kierowania dojem steruje wyposa¿on¹ we wszystkie
przybory gondol¹, transportuj¹c dojarza do wskazanego na monitorze stanowiska udojowego zajêtego przez krowê. Operator,
podje¿d¿aj¹c do stanowiska udojowego, wykonuje wszystkie niezbêdne czynnoœci, takie jak: przeddój, czyszczenie wymion, zak³adanie

i zdejmowanie kubków udojowych oraz dezynfekcjê strzyków po doju. Po
zakoñczeniu doju ca³e stanowisko jest automatycznie czyszczone. System
Galactor optymalizuje przebieg doju i prowadzi do wzrostu przepustowoœci
stanowiska udojowego. Dziêki zautomatyzowanemu sterowaniu ca³ym
przebiegiem doju mo¿liwe jest samodzielne obs³ugiwanie stanowisk równie¿
przez osoby niepe³nosprawne.

System Galactor do obs³ugi stanowisk
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otworu wysypowego mieszanki.
P³yta denna zbiornika wykonana jest z blachy o gruboœci 20 mm, natomiast

œciany boczne maj¹ gruboœæ 8 mm. Ponadto zbiornik w swej górnej czêœci
wyposa¿ony jest w pierœcieñ, zabezpieczaj¹cy przed wypadaniem bloku kiszonki
w czasie mieszania. Do standardowego wyposa¿enia nale¿¹ m.in. szerokok¹tny
wa³ napêdowy i elektromagnetyczne urz¹dzenie wa¿¹ce z du¿ym wyœwietlaczem.

NOWY WÓZ PASZOWY Z TYLNYM ROZ£ADUNKIEM

Niemiecka firma BvL - Emsbüren zaprojektowa³a wóz paszowy przeznaczony szczególnie dla niskich i w¹skich wjazdów do

pomieszczeñ inwentarskich. Wóz V-Mix plus T, o pojemnoœci 8 m , ma 2 m szerokoœci i tylko 2,2 m wysokoœci. Zastosowano w nim jeden
pionowy, sto¿kowy œlimak mieszaj¹cy, zapewniaj¹cy wysok¹ jakoœæ mieszania paszy. Optymalny kszta³t œlimaka gwarantuje ca³kowite
opró¿nienie zbiornika i równomierne zadawanie paszy. Nowoœci¹ jest zastosowanie podwozia z cofniêtymi ko³ami jezdnymi i tylnego
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