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Új Milkline etetőállomás
Automata etető

A MILKLINE örömmel mutatja be a DataFlow™ II rendszerhez 
kapcsolódó új etetőállomást. 

Az új MILKLINE etetőállomás maximum 4 fajta takarmányt 
tud kezelni. A szerkezet horganyzott acélból van, a  
a töltőgarat és az elülső panel részei, ahová a vezérlő panel 
fel van szerelve, rozsdamentes acélból készült. 

Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő felszereltséget. 

. 

Rozsdamentes acél jászol A hátsó kapu biztosítja a csendes, nyugodt evést 
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HOGYAN RENDELJEN

Az etetőállomás különböző modulokból áll. A kívánt összeállítást meg kell adni a rendelésben. 
Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. ALAPMODUL

Az etető állomás alapmodulját mindig meg kell rendelni. Ez az etetőállomás elejének keretéből áll. 
Négy lábbal szállítjuk, hogy a padlóhoz lehessen rögzíteni. A lábak beállíthatók a könnyebb telepítés érdekében.

KÓD MEGNEVEZÉS RÉSZLETEK

90530510 ML FEEDING 
STATION 
BASE MODULE 

1 db etetőállomásonként

2. RENDSZER KÉSZLET – TELEPIRÁNYÍTÁSI RENDSZERREL ÖSSZEKÖTÖTT KEZELŐFELÜLET

Az etetőállomás rendszer készlet magában foglalja a takarmánykoncentrátum adagolót és azokat az 
elektronikai alkatrészeket amelyekkel kapcsolódni lehet a DataFlow™ II telepirányítási rendszerhez. 
Részletesen: kötődoboz, fotocella, etetésvezérlő panel, start gomb, trafó.

KÓD MEGNEVEZÉS RÉSZLETEK

90530520 ML FEEDING 
STATION 
SYSTEM KIT

1 db etetőállásonként

Figyelem: Az antennát külön kell megrendelni (1 etetőállomásonként) a rendszertől függően kombinálni kell: 
Infravörös vagy LD.

Figyelem: A trafót tartalmazza a készlet, nincs rá felszerelve, de közel legyen az etetőállomáshoz.

3.      ANTENNA

Minden etető állomáshoz szükség van egy antennára. Ezt a rendszertől függően kell kiválasztani: infravörös– IR 
vagy nagy hatótávolságú – LD.

KÓD MEGNEVEZÉS RÉSZLETEK

07501301 IR ANTENNA FOR 
IDENTIFICATION 
AT THE STALL 

1 db etetőállomásonként, ha a rendszer infravörös.

0701153 LD ANTENNA FOR 
IDENTIFICATION 
AT THE STALL 

1 db etetőállomásonként, ha a rendszer nagy
hatótávolságú LD
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4. KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY KOCENTRÁTUM ADAGOLÓ EGYSÉG - OPCIONÁLIS

A kiegészítő takarmány koncentrátum adagolóegységek opcionálisan rendelhetők. A rendszer készlet már 
1 koncentrátum adagoló egységet. Ha még egyre szükség van, azt külön kell megrendelni. 
(Pl. egy kettes etetőállomáshoz egy kiegészítő adagoló egységet kell rendelni.). 

KÓD MEGNEVEZÉS RÉSZLETEK

90559080 CONCENTRATE 
DISPENSER UNIT 
FOR FEEDING 
STATION 

1  db kiegészítő takarmányonként 

Figyelem:  Az etetőállomás max. 4 koncentrátumadagoló egységet tud kezelni. 

5. OLDALSÓ KORLÁT AZ ETETŐ ÁLLOMÁSHOZ - OPCIÓ 

Az oldalsó korlátokat az etetőállomásra kell felszerelni,ha egy „ketrecet” kell készíteni.
A ketrecek négy állítható lábbal vannak ellátva, amelyeket a padlóhoz kell rögzíteni. 

KÓD MEGNEVEZÉS RÉSZLETEK

90530530 DOUBLE SIDE 
BARRIER 
FOR FEEDING 
STATION

1 db etetőállomásonként

Figyelem:  A kód egy párra vonatkozik (jobb és bal oldali korlát) 

6. HÁTSÓ KAPU- OPCIÓ

A  hátsó kapu lezárásával meg lehet akadályozni, hogy  hogy a többi állat zavarja az éppen evő állatot 
evés közben. A hátsó kaput az oldalsó korlátokkal együtt kell megrendelni (90530530).

KÓD MEGNEVEZÉS RÉSZLETEK

90530540 REAR GATE FOR 
FEEDING 
STATION

1 db etetőállomásonként



7. KAPCSOLÓDÁS A DATAFLOW™ II TELEPIRÁNYÍTÁSI RENDSZERHEZ 

Az etetőállomást csatlakoztatni kell a the DataFlow™ II vagy az SCR Heatime® Pro telepirányítási rendszerhez. 
Ha szoftvert már használják a telepen, az etetőállomást egyszerűen csatlakoztatni kell a kommunikációs 
Hálózathoz. Ha a telepen még nincs szoftver, a következő kóokat kell hozátenni a rendeléshez.

CODE DESCRIPTION DETAIL

0750110 EXTERNAL 
MASTER CARD 
FOR MILCON HM 

1 db rendszerenként

0750103 DATAFLOW™ II
HERD 
MANAGEMENT 
SW

1 db rendszerenként

8. FOLYÉKONY TAKARMÁNY ÁLLOMÁS – OPCIONÁLIS

A  folyékony takarmány állomás opcionális.Az adagoló a folyékony takarmányhoz különösen az első etetési 
szakaszban hatékony, azért, hogy elkerülhető legyen a negatív energiamérleg, és meg lehessen akadályozni 
a veszélyes metabolikus szindrómákat. A készlet a következőkből áll: 1 egy műanyag takarmánytartály, 
amely fel van szerelve egy perisztaltikus adagoló szivattyúval és egy adagolóval, valamint  1 rögzítő konzol. 

KÓD MEGNEVEZÉS RÉSZLETEK

90530522 LIQUID FEED 
DISTRIBUTION 
KIT

1 minden folyékony takarmányhoz

90559090* PUMP FOR 
LIQUID FEED

1minden folyékony takarmányhoz

* Külső tartállyal használandó

Figyelem:   Minden etetőállomány 4 adagolót tud kezelni, folyó és/vagy egyéb
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További információkért hívja a Milkline Műszaki Csoportot: support@milkline.com
Kapcsolattartó: Alessandro Riva
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