
Optimalizálják a fejési hatékonyságot, és hozzájárulnak a tehén jólétéhez. Ezek a moduláris 
rendszerek biztosítják a tejtermelés mérésének pontosságát, nagyon egyszerűen kezelhetőek és 
hosszú távon megbízhatóak.

Allflex Livestock Intelligence

MC200 sorozat
Fejésvezérlő rendszerek



Pontos tejhozam adatokat szolgáltatnak és javítják a fejési hatékonyságot, 
miközben biztosítják a tehén kényelmét. 

 • Pontos tejhozam adatok, az Allflex FreeFlow™ tejfolyás érzékelővel.
A kompakt és egyedülálló Allflex FreeFlow ™ tejmérő készülék rendkívül pontos tejhozam mérést 
tesz lehetővé nagyon kis vákuum-ingadozás mellett. Ez a bevált eszköz évről évre pontos adatokat 
szolgáltat a pillanatnyi tejáramlásról és a tejhozamról, (5%-nál nagyobb pontossággal). Mivel nincsenek 
mozgó alkatrészek, nincs szükség karbantartásra vagy éves kalibrálásra. 

 • A modern fejésvezérlés optimalizálja és lerövidíti a fejést, miközben biztosítja a tehén jólétét 
Szükség esetén a automatikusan alkalmazza a tőgymasszázst a tejleadás elősegítésére. A kifinomult  
vezérlésű pulzációs rendszer automatikusan beállítja a pulzálási sebességet és arányt a valós idejű 
tejáramlásnak megfelelően, optimalizálja és lerövidíti a fejési időt, és csökkenti a tőgy irritációját. 
 

 • A korszerű pulzáció fejésmegállító és kehelyleemelő funkciója biztosítja a tehén jó közérzetét   
A rendkívül pontos áramlásmérésnek köszönhetően a fejési küszöbértéket pontosan lehet beállítani, 
és egész idő alatt stabilan lehet tartani. A fejés befejezéséhez két lehetőség áll rendelkezésre: a 
fejésmegállító funkció automatikusan leállítja a pulzációt, és hagyja, hogy a fejőgumi rászoruljon a 
tőgyre, megakadályozva a túlfejést akkor is, ha a fejőgép a tőgyön marad. Alternatív megoldásként az 
okos és teljes mértékben beállítható fejőgép leemelő funkció biztosítja a fejőgépek pontos és kímélő 
eltávolítását, tovább növelve a tehén jólétét.

Növelje bevételeit egy moduláris, megbízható, könnyen telepíthető és 
használható rendszerrel

 • Könnyen telepíthető, modul rendszerű fejőrendszer, amely az igényeknek megfelelően 
bővíthető/tovább fejleszthető
Az Allflex MC200 sorozat elemei telepíthetők külön, vagy komplett rendszerként. Minden alkatrész 
modul rendszerű és méretezhető, lehetővé téve szinte minden meglévő fejőállásra az egyszerű 
telepítést és konfigurálást, valamint költséghatékony továbbfejlesztéseket, amikor az ön igényei 
megváltoznak. Más Allflex eszközök és elemek hozzáadása és integrálása az Allflex DataFlow ™ II 
központosított telepirányítási szoftverrel további magas színvonalú lehetőségeket nyújt. 

 • Egyszerű és rugalmas beállítás, egyetlen nyomógombbal
A kezelés egyetlen gomb segítségével történik, ami páratlanul leegyszerűsíti a rendszer használatát. 
Az egyszerűen átlátható kezelőfelülettel a rendszer könnyen beállítható a fejőállásnak megfelelően. 
Miközben az alapértelmezett értékek lefedik a leggyakoribb konfigurációkat, tucatnyi különböző 
paramétert lehet vezérelni kézzel. Ez lehetővé teszi a rendszer rugalmas beállítását és módosítását az 
egyes gazdák igényei szerint. A beállított paramétercsomag ezután könnyen alkalmazható az összes 
fejési pontra. 

 • Megbízható fejés nagyon kevés karbantartással 
Az Allflex MC200 sorozat gyakorlatilag nem igényel karbantartást. Az Allflex FreeFlow tejfolyás érzékelő 
mozgó alkatrészek nélkül méri a tejet, és nem igényel karbantartást. A pulzátor mindössze két mozgó 
alkatrésszel rendelkezik, nincsenek membránok és apró alkatrészek, így  minimális karbantartást 
igényel, és poros környezetben is rendkívül megbízható. Az egyetlen nyomógomb tartós, érintkezés 
nélküli, teljesen víz- és szennyeződésálló.
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Továbbfejlesztett kivitel DataFlow II (DF) rendszerrel 
összekapcsolva  tehén azonosítással és számítógépes 
adatfeldolgozással.
A fejőpont kijelzője a pulzátorban van.

Allflex MC201DF

Továbbfejlesztett kivitel DataFlow II (DF) rendszerrel 
összekapcsolva tehén azonosítással és számítógépes 
adatfeldolgozással.
Az MC200-ban rugalmasabb telepítés érdekében.

Allflex MC200ED
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Alapkivitel fejésmegállítással (PA).

 Allflex MC200PA
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Továbbfejlesztett kivitel leemeléssel (TO).

Allflex MC200TO

Az Allflex MC200 sorozat telepíthető alsó vagy felső tejvezetékkel is
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Az Allflex Livestock Intelligence cégről
Az Allflex Livestock Intelligence világelső az állatok azonosítására, megfigyelésére és nyomon követésére szolgáló megoldások tervezésében, fejlesztésében, 
gyártásában és szállításában. Adatvezérelt megoldásainkat gazdák, vállalatok és országok használják világszerte több száz millió állat kezelésére. Azáltal, 
hogy intelligens, irányítási információkat adunk a gazdák kezébe, melyek alapján cselekedni tudnak, megoldásaink lehetővé teszik számukra, hogy időben 
tegyenek állataik egészségének és jólétének védelme érdekében, miközben optimális termelési eredményeket érnek el az egészséges élelmiszer ellátás 
biztosításához. Az Allflex Livestock Intelligence az MSD Animal Health digitális termékeinek állattenyésztési portfólióját képviseli.
A Science of Healthier Animals® (Tudomány az egészségesebb állatokért) iránti elkötelezettsége révén az MSD Animal Health állatorvosoknak, gazdáknak, 
állattartóknak és kormányoknak kínálja az állatgyógyászati készítmények, vakcinák és egészségügyi menedzsment megoldások és szolgáltatások egyik 
legszélesebb választékát, valamint a digitálisan összekapcsolt azonosításra, nyomon követhetőségre és megfigyelésre szolgáló termékek széles körét. 
Az MSD Animal Health elkötelezett az állatok és az őket gondozó emberek egészségének, jólétének és teljesítményének megőrzése és javítása mellett.

Minden jog fenntartva© 2020 az SCR engineers Ltd., a Merck & Co., Inc. leányvállalata, Kenilworth, New Jersey, USA számára. Az itt található 
információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az Allflex termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó egyetlen jótállást az ilyen termékeket és 
szolgáltatásokat kísérő kifejezett jótállási nyilatkozatok tartalmazzák. Semmi sem értelmezhető úgy, hogy az kiegészítő garanciát jelentene. 
Az Allflex Livestock Intelligence nem vállal felelősséget az itt található technikai vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért.
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