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Az Allflex Livestock Intelligence-ről
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.

Copyright© 2021 Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ USA és leányvállalatai, Kenilworth, New Jersey, USA számára. Az itt található információk 
előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az Allflex termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó egyetlen jótállást az ezeket a 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 hiányosságokért.

Az Allflex válogató kapu megtakarítja a válogatással járó időigényes adminisztrációt, emellett pontos, 
megbízható válogatást végez, elősegítve ezzel a napi munka maximális hatékonyságát.
Az Allflex tehénmegfigyelő és - azonosító technológiákkal együttműködve az Allflex válogató kapu 
automatizálja a válogatást, leegyszerűsíti a munkát, miközben biztosítja a pontosságot és időt takarít 
meg. A beépített biztonsági funkciók javítják a tehenek jó közérzetét és csökkentik a stresszt, így nyugodt 
és biztonságos környezetet biztosítanak teheneknek és a dolgozóknak egyaránt.
A tehenek automatikusan válogathatók a rendszer előre összeállított listái, vagy a felhasználó által 
készített listák alapján, valamint a felhasználók által közvetlenül a fejőházban vagy az Allflex terminálon 
vagy mobilalkalmazásokon keresztül meghatározott paraméterek szerint. Ha cSense Flex tehénfigyelő 
nyaki transzpondereket használnak, az ivarzó vagy odafigyelést igénylő tehenek is kiválogathatók, 
automatikusan vagy manuálisan, kiküszöbölve az emberi hiba kockázatát.

 • Nagy válogatási pontosság
 • Érzékelőkkel és kijelzőkkel van felszerelve, 

amelyek megerősítik az egyes állatok 
áthaladását

 • Alig zavarja meg a tehenek folyamatos 
mozgását -- a kiválogatandó teheneket mozgás 
közben azonosítja; a többi tehén nyugodtan 
továbbhaladhat

 • Alkalmaszható vegyes állomány különböző 
méretű teheneinél is

 • Akár öt válogató kaput is lehet kezelni, kétutas 
és háromutas modellekből lehet választani

 • Csendes, pneumatikus működés 
 • Allflex elektronikus azonosítóval (EID) és Flex 

megfigyelő transzponderrel is működik

Leegyszerűsíti és meggyorsítja a válogatást, 
miközben gondoskodik a tehén biztonságáról
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