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Az Urban cég 1984 óta fejleszt, gyárt és
forgalmaz tejkeverőket, borjúetetőket és
koncentrátumos etetőállomásokat, valamint az állatok számára is kényelmes borjúnevelő berendezéseket. A Kälbermama
borjúetetőkkel táplált borjak egészségesek és életerősek, és elhullási arányuk
minimális.
Nicole Urban-Sprock, Helmut Urban und Thomas Sprock.

A MilkShuttle, Kälbermama, és más Urban
termékek meghatározóak a modern borjúnevelés piacán. Ezt a tényt elégedett ügyfeleink igazolják. Az elmúlt évek során
folyamatosan nőtt az igény az Urban etetőrendszerek és borjúetető állások iránt.
Az Urban termékeket világszerte több mint
50 országban használják öt földrészen.
A korszerű borjúitatók és koncentrátumos
etetők, valamint igluk és klimatizált kültéri
állások időt és pénzt takaríthatnak meg,
valamint egészséges környezetet biztosítanak a borjak neveléséhez. Mindezzel gondoskodhat gazdasága jövőjéről és pénzügyi sikeréről is.
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Az Urban cég az elmúlt három évtized során
jelentősen hozzájárult a modern, kevésbé munkai-

Tartalom

gényes borjúnevelési módszerek kialakításához
– ezt a cégünk által kapott díjak sora is bizonyítja.

Urban fejlesztések

4. oldal

Urban Kälbermama LifeStart

8. oldal

Teljesen automata, a borjú életének második
napjától teljeskörű adatfeldolgozást biztosító
itatórendszerünkért nemrég ismét ezüstéremmel
tüntettek ki minket.

Urban Kälbermama Paula

16. oldal

Urban Kälbermama Alma

20. oldal

Urban MilkShuttle

24. oldal

Urban MilkShuttle Pasteur

28. oldal

Urban Kalberiglu borjútartó rendszerek

30. oldal

Folyamatosan tökéletesítjük termékeinket, hogy
még egyszerűbbé tegyük az Ön munkáját, sikerélménnyé téve a borjúnevelést.
Reméljük, örömét fogja lelni katalógusunkban,
amely a borjúnevelési termékeink teljes skáláját
bemutatja. Büszkék vagyunk itatóink, MilkShuttle
berendezéseink, valamint a borjak kezelését segítő
rendszereink alaposan megtervezett újdonságaira.
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Urban

Fejlesztések
Ismerje meg a kétnapos kortól
alkalmazható borjúetetőnket és a
MilkShuttle új szolgáltatásait, melyek
bizonyosan elnyerik tetszését!

Még egyszerűbbé tesszük a borjak etetését!
Borjait mostantól már életük második
napjától teljesen automatizáltan láthatja
el tökéletesen temperált tejjel! Az automatát pontosan az Ön igényeinek megfelelő-

en lehet konfigurálni, mivel minden beállítás személyre szabható. A rendszer regisztrálja a borjak ivási szokásait, majd ki is
elemzi azokat.

Minden adat tetszőleges időpontban elérhető okostelefonon, tableten, vagy laptopon keresztül.

LIFESTART
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Urban

Fejlesztések

Borjúigluk
Az Urban borjúigluk most minden eddiginél könnyebb
kezelést és nagyobb mobilitást biztosítanak. Részletek
a 30. oldalon.

MilkShuttle – Most még jobban megkönnyítjük az Ön munkáját
A MilkShuttle új funkcióival mindennapos
feladatok sokaságát tettük érezhetően
könnyebbé és kényelmesebbé.
A MilkShuttle feltöltéséhez többé nem kell
nehéz vödröket emelgetni. Az új vákuumzáró fedéllel a tejet egyenesen a berendezés tejtartályába szivattyúzhatjuk.

További erőfeszítést takaríthat meg azáltal, hogy az új, vonóhorgos, akár az új
vontatókocsival is használható kannatartóval könnyedén szállíthat a borjúistállóba vödröket, kannákat, illetve más eszközöket.
Az új fényszóró télen is bevilágítja útját,

így biztonságosabbá téve a munkát, és
szabadon hagyva kezeit.
Soha többé nem kell gumit cserélni vagy
javítani. Az új elpusztíthatatlan gumikat
még a szögek, üvegszilánkok, és más
hegyes, éles tárgyak se képesek kilyukasztani.

Kälbermama Paula
Az alapoktól újraterveztük
a Kälbermama Paula berendezést. Az itató burkolata tágasabb, könnyebb hozzáférést
biztosít, és lekerekített sarkaival sokkal könnyebbé teszi a
borjak betanítását.
Az új kialakítású rendszerben
a füljelzők és nyakörvek azonosítására szolgáló antennákat is az itatóállás oldalába
beépítve találhatjuk.
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7

Minden egyben!
ÚJDONSÁG

A DLG 2014 ezüstérmes Urban Kälbermama LifeStart
berendezéssel a szopós borjak autommatikusan és
egyszerűen táplálhatóak és megfigyelhetőek az egész
szoptatási periódus során.
Kälbermama LifeStart a születéstől a szoptatási periódus végéig
figyeli és táplálja a borjakat.

Kälbermama LIFESTART

KÄLBERMAMA LIFESTART – ez nem jelent
mást, mint az egyedileg vagy csoportosan tartott borjak teljesen automatikus etetését és ennek megfigyelését,
már a második naptól a tejitatás végéig,
egy és ugyanazon géppel. Ez lehetővé
teszi a borjak egyéni itatását, mintha
csak az anyatehéntől szopnának, akár
tetszőlegesen, vagy a takarmánygörbék
alapján.
A hőmérséklet mérése garantálja a borjú
számára a mindig tökéletesen temperált
tejet.
Az összes borjú egyidejű itatása is lehet
séges.
A Kälbermama termékcsaládunkra alapozva a Kälbermama LifeStart etetőt
még jobban az Ön igényeire szabtuk:
➜ Minden adat azonnal és folyamatosan
elérhető okostelefonról, táblagépről
vagy laptopról.

LIFESTART

A Kälbermama LifeStart
akár 32 iglut is képes ellátni.

Párhuzamos elrendezés esetén a Kälbermama
LifeStart a többi állatcsoportot is felügyeli.

BORJÚ
Születés

BORJÚ

1 – 2 hetes kor
egyedi tartás

ÜSZŐ

3 – 10 hetes kor
csoportos tartás

Áthelyezés

Áthelyezés

Urban Kälbermama LifeStart: 2014-es Eurotier DLG ezüstérmes
táplálórendszer egyedi és csoportos tartáshoz

Állapotjelentések,
a tartással kapcsolatos
javaslatok, állategészségügyi
mutatók

➜ Automatikus borjúitatás a 2. naptól.

Érték

ParamÉter

Kälbermama
LIFESTART

Értékelés
kedvező

8,8%

Elhullás
dés

Megbetege

felvétel
Takarmány
i viselkedés
Felkeresés
Születés
Viselkedési

A Kälbermama LIFESTART az összegyűjtött adatokat a belső adatbázisában tárolja, és előállítja
a szabályozó szervek által igényelt
jelentéseket.

Áthelyezés

Jelentések generálása

A Kälbermama LifeStart segítségével könnyedén rögzíthetjük és elemezhetjük a szoptatási fázis adatait, valamint biztosíthatjuk azok későbbi felhasználhatóságát.

➜ Kényelmes. érintőképernyős kezelési
lehetőség okostelefonon, tableten, vagy
laptopon keresztül.

TEHÉN

39%
44kg

anomália

•
•
•

semleges

•

Adatcsere külső
rendszerekkel
Külsős szoftverek,
folyamat-vezérlési
összetevők

kritikus

•

•

Jelentések generálása
Nyílt, szabványos interfészeken keresztül folyó kommunikáció

➜ A borjakat megfigyelő rendszer egy
pillantás alatt áttekinthető.
➜ Kényelmes maradéktejmennyiségmérés.
➜ Praktikus keverőedény-fűtés.
➜ Szabvány szerinti 2 tisztítószer.

Születési adatok

(Súly, szülés lefolyása, állapot)

Colostrum

(Fogyasztás, minőség)

Takarmányfogyasztás, felhasznált mennyiség

Folyamatos vitalitás-elemzés

Fogyasztási szokások

(ivási sebesség, megszakítások)

(Állatok értékelése 1-től 5-ig)
LIFESTART

Állomáslátogatási szokások

Kezelések

(Gyógyszerezés, oltások, szarvatlanítás)

Gyógyszerek
Áttelepítés

Automatizált adatgyűjtés

Betegségek

(Köhögés, hasmenés, láz, stb.)

(látogatások száma, időtartama)

Manuális adatbevitel
A gazda az érintőképernyő vagy az okostelefonja,
táblagépe segítségével kiegészítő adatokat rögzíthet.
Tejvezeték

A Kälbermama LifeStart a születésük második napjától felügyeli az
állatokat, A megközelítőleg tíz hétig tartó szoptatási időszak alatt sok
adat automatikusan begyűjtésre kerül, beleértve a táplálékfogyasztást, az etetőlátogatási szokásokat, valamint a gyógyszerezést is.
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Kälbermama LifeStart

Kälbermama LifeStart

Csoportos tartásban

Egyedi tartásban

A Kälbermama LifeStart akár
32 iglut is képes kezelni.

Már SMS-ben is:
státuszlekérdezés
és hibaüzenetek
fogadása.

➜ T eljesen automatizált felügyelet egyedi tartásban, akár kis
borjaknak is.

➜M
 indig optimális hőmérsékletű

2014-06-19 12:00
3510
Hiba az 1.1-es gépen.
A piros tisztítószer ellenőrzése
szükséges

tej.

➜M
 indig elérhető.
➜A
 d libitum vagy táplálási görbe
szerint.

➜A
 folyamatos tejszivattyúzásnak
köszönhetően fagybiztos.

A harmadik héttől a borjak ellátása
és az adatok feldolgozása hiánytalanul átkerül a csoportos tartásba.

➜Ú
 j borjúegészség-kiértékelő
rendszer - vizuális megjelenítés
a lámpa színeivel.

➜A
 borjak egészségi állapota egy
pillanat alatt megállapítható
az One Touch OverView (OTO)
segítségével.

➜A
 takarmánygörbe könnyen
beállítható és megváltoztatható
az új Easy-Mode takarmány
görbékkel.

LIFESTART

➜ E gyszerre ihat akár az összes
borjú.

LIFESTART

BORJÚ
Születés

1 – 2 hetes kor
egyedi tartás

BORJÚ
Áthelyezés
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Születés

1 – 2 hetes kor
egyedi tartás

BORJÚ
Áthelyezés

3 – 10 hetes kor
csoportos tartás

ÜSZŐ
Áthelyezés

TEHÉN
Áthelyezés
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Kälbermama
TOUCH

Működés
Az új Urban Kälbermama TOUCH működése
A borjak egészségét immár még egyszerűbben és még pontosabban ellenőrizhetjük. A bevált dinamikus egészségiállapot- ellenőrző
rendszerünket továbbfejlesztettük, hogy még jobban elmélyedhessünk a borjak egyéni életritmusába. Minden állatnak egyéni ivási
ritmusa van. Az új technológia figyelembe veszi ezeket a különbségeket, vizuálisan jeleníti meg az ivási ritmust, és átgondoltan
kiválogatott adataival még egyszerűbbé teszi a borjak lehető legjobb felnevelését.

B 24 órás, állandó táplálás-felügyelet
Új riasztó- és kiértékelési koncepció
A riasztó- és kiértékelési koncepció az 1.0A 24 órás felügyelő funkció napjaink táptól 6.0-ig terjedő skálán ad osztályzatolálórendszerei körében egyedi. Lehetőkat a „táplálék” és az „egészség (Fitness)”
vé teszi, hogy bármikor áttekintsük, hogy
kategóriákban. Ezeket az osztályzatokat a
táplálkozási szempontból mely állatok
rendszer színek segítségével, vizuálisan is
számítanak„egészségesnek”,
megjeleníti:
„megfigyelendőnek” vagy „problémásZöld:
az állat „egészséges”
nak”. Vizuálisan is megjeleníti a napi
Narancssárga: az állat „megfigyelendő”
mennyiséget, az elmúlt 24 óra fogyaszVörös:
az állat „problémás”
tását, valamint a táplálkozási szokásokat, azaz hogy az állat milyen gyakran és
A dinamikus egészségi állapot megfigyemekkora mennyiséget ivott.
lés legfontosabb eredményei grafikusan
megjelennek a kezdőképernyőn. Egy pilla- C „Easy Mode“ táplálási görbe
nat alatt áttekinthetjük az alábbiakat:
Gyorsan és egyszerűen hozhatunk létre
1)	Állomány-áttekintés
vagy módosíthatunk táplálási görbéket.
A gépekkel etetett állatok tápláltsági
Kétperiódusos táplálási görbe (lineáris +
és egészségbeli állapota,
elválasztás)
2)	Gépek áttekintése
➜ A kiértékelő rendszer beállítása
Minden gép, amelyet a rendszer kezel
(akár két vagy három értékre is beál3)	A táplálékértékelésben szereplő olyan
lítható)
állatok száma, amelyek „megfigye➜ Táplálékadagolás
lendőek” vagy „problémásak“, esetleg
➜ A koncentráció megadása: a tápláló„manuálisan támogatottak”.
rendszer (borjútápszer, teljes tej)
4)	A már a rendszeren kívül etetett állafüggvényében
tok száma kék/lila.
A tisztítószer-mennyiség figyelése
One Touch Overview (OTO)
A tisztítószer adagolásának felügyelete
A Ennek a gombnak a segítségével a takar➜ „Üres” jelzés, ha elfogyott a tisztítómánymester előtt megnyílik a lehetőség,
szer
hogy lehívja a „problémás”, „megfigye➜ A szivattyúknál mért adagolási teljelendő”, vagy „manuálisan támogatott” álsítmény csökkenésének jelzése (arra
latok listáját.
utal, hogy a berendezés karbantartást
igényel)
➜ A százalékos adagolási érték lehetővé
teszi a tápszer vagy teljes tej használatát, és a tisztítószer ennek megfelelő adagolását

Önszabályozó hőmérséklet-vezérlés
a keverőtartály és a szívócső számára.
Az önszabályozó hőmérséklet-vezérlés
segítségével egyénileg tudja a rendszer
irányítani a hőmérséklet-beállítást, az átpumpálási időt, illetve időtartamot. Így
nem szükséges már az átpumpálási időnek és a hőmérséklet beállításának manuális szabályozása.
Táplálás-visszaszámlálás
(csak a csoportos LifeStart esetén) Az
itatóállás egy kijelzőt tartalmaz, mely
kiírja a gazdának a még elfogyasztandó tejmennyiséget. A gép méri a megivott mennyiséget (visszaszámol), a gazda pedig dönthet, hogy elengedi-e a borjat, vagy sem.

A

B

Kiegészítő lehetőség: beszoktatás
Az új beszoktatási program az itatóálláson elhelyezett kapcsoló rövid megnyomásával tejet szivattyúz a szopókába. Így
a gondozó mindkét keze szabadon maradhat, hogy a borjút a szopókához vezesse.
Kiegészítő lehetőség: SMS-es értesítőmodul
Amennyiben a hibaüzenetek nem kerülnek
időben nyugtázásra, a borjúitató automata
a gondozónak vagy a telepvezetőnek SMS
üzenetet küld.
Példaüzenet:
2014-06-19 12:00
3510
Hiba az 1.1-es gépen. A piros tisztítószer
ellenőrzése szükséges
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Kälbermama LIFESTART

Részletek/Kiegészítők
Külön
megrendelhető
poradagoló

Beépíthető, könnyen elérhető adagoló
poralapú adalékanyagokhoz (választható)

Új, kompaktabb keverőegység
Közvetlenül a házba integrálva, legyek ellen védett.

Új, nagyobb portároló zsák
Már 45 kg tárolókapacitással.

Új antennák
Oldalra felszerelve: nyakörv- és fülszámfelismeréssel.

Adag visszaszámlálás – A borjak betanítása könnyebb, mivel a gazda
azonnal tudja, hogy mennyit kell még innia a borjúnak.

Külön elhelyezhető TOUCH kiszolgálóterminál

KÄLBERMAMA LIFESTART
Új berendezés és TOUCH kiszolgálóterminál.

Bárhonnan, bármikor
szemmel tartható az etető állapota. Ez az ésszerű
és hasznos kiegészítő nagyobb istállók esetében
különösen praktikus.

Az új KÄLBERMAMA LIFESTART itatóállomással
Akár berendezésenként négy állomással is bővíthető.

TAKARMÁNYOZÁSI MEGOLDÁSOK borjaknak fejlesztve

Új nyakörvek
Jobb áttekinthetőség, a borjak számai könnyebben felismerhetőek.

Állapotjelző fények
A jó láthatóság érdekében a berendezés külsejére szerelve.
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A részletekben még
több örömét lelheti!

Teljes tejes táplálás (választható)

Tejpótlós táplálás (alapkivitel)

Kälbermama Paula
Táplálási lehetőségek
A teljes tej és a tejpótlók 0-tól 100%-ig kombinálhatóak (pl. 40% teljes tej, 60% tejpótló).

Engedje meg, hogy bemutassuk a „jobb”
Paulát, melyet fontos részletek fejlesztésével még nagyszerűbb választássá tettünk!
➜ Az új cumiház több helyet biztosít a borjak
betanításához.
➜ Teljesen automatizált cumitisztítás
➜ Lengőajtós itatóállás
➜ Új itatóállás

52 cm

Kompakt, fagyálló berendezés
26 cm rozsdamentes acélból
Minden vezeték és cső a burkolaton belül helyezkedik el.

44 cm

TAKARMÁNYOZÁSI MEGOLDÁSOK borjaknak fejlesztve
91 cm

50 cm

Új ház
Könnyű borjúbetanítás az új ház segítségével.

Új itatóállás | új antenna
Oldalantenna a fülszám és a nyakörv felismeréséhez.

Teljesen automatizált cumitisztítás – A fertőzések cumin keresztüli
borjúról borjúra történő átterjedésének megakadályozása.

Itatóállás
Egy állomással két csoportot is itathatunk.

75–105 cm

109–131 cm

állítható:
8–30cm

101 cm

➜ új antenna
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Kälbermama Paula

A gyakorlatban

5.40
Hétszáztehenes tejgazdaság
Marhaistálló „bemenet-kimenet“-rendszerrel
160 borjú számára
Az „egyszerre telpítés-ürítés” elônyei:
• alacsony kórokozószint,
• könnyű kezelhetőség könnyű tisztíthatóság,

3.70
KEREKES
LENGŐAJTÓ ÜREGES MŰANYAG
FALPANEL
TAKARBETONFAL
MÁNYÚT

• a csoportok között nem terjednek a

LAZA SZALMÁS ALOM

fertőzések.

4,50

9,00

TOLÓAJTÓ
48,00

TOLÓAJTÓ

NYITVA

ETETŐTERÜLET
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ITATÓAUTOMATA

8 CSOPORT,
EGYENKÉNT 20 FÉRŐHELLYEL

SZALMA

6,00

KONCENTRÁTUMADAGOLÓ

SZÉNASZÁRÍTÓS VÁLYÚ

KEREKES LENGŐAJTÓ
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Négyet egy
csapásra!
Kälbermama Alma
A Kälbermama Alma az új viszonyítási alap.
Alapfelszereltség:
➜ rugalmasan bővíthető nagyobb állat
állományokra;
➜ maradéktej-mérési lehetőség;
➜ keverőedény-fűtés;
➜ teljesen automatizált tisztítóprogram,
két tisztítószerrel.

Négy párhuzamos itatóhely

A Kälbermama Alma egyszerre négy állást tud ellátni.

A trágyázás idejére felhajtható állások
a könnyebb takaríthatóságért

Keverőedény-fűtés

TAKARMÁNYOZÁSI MEGOLDÁSOK borjaknak fejlesztve

Maradéktej-mérési lehetőség

21

Kälbermama ALMA

A gyakorlatban

27,5m
5,5 m

Száztíztehenes tejgazdaság

5,5 m

5,5 m

Holstein istálló körülbelül 70 borjú számára
• A Kälbermama Alma három csoportot lát

12 BORJÚ

15 BORJÚ

10 BORJÚ

5,5 m

5,5 m

ELVÁLASZTOTT
BORJAK

el, mindegyikében egy-egy itatóállással.
• Ezen kívül megtalálható egy iglusor az
újszülött borjak számára, és további két
karám az idősebb korcsoportnak, akik
TOLÓAJTÓ

már nem kapnak tejet.
TOLÓAJTÓ

ALMA

MAXIMUM 15 BORJÚIGLU

SZALMATÁROLÓ

NYUGATI OLDAL

TAKARMÁNYOZÁSI MEGOLDÁSOK borjaknak fejlesztve
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Három kerék MINDEN terepre
MilkShuttle
A borjak etetése kemény fizikai munka, melynek során nem ritkán több 100 kg tömeget kell
megmozgatni.
Különösen küzdelmesek lehetnek az emelkedők,
a nagy területek és télen a havas, jeges felületek.
Az Urban MilkShuttle-t kifejezetten a napi
kihívásokat figyelembe véve tervezték:

Manuálisan állítható, kétfokozatú keverőberendezés
A kétfokozatú berendezés lassú üzemmódja ideális a teljes
tej megkeveréséhez. A gyors fokozat a tejporalapú táp
mihamarabbi elkészítését szolgálja.

➜ a három kerék biztosítja a mozgékonyságot
és a terepjárást - különösen hasznos ez
lépcsőknél és egyenetlen talajon, valamint
télen;
➜ nincs váratlan elgurulás:
rögzítő automatika a biztos parkolásért,
dombon is;
➜ hajtással és anélkül is kapható;
➜ rendkívül szűk fordulókör;
➜ jól átgondolt funkciók;
➜ praktikus kiegészítők.

Minden terepre kiváló

Rendkívül szűk fordulókör

MilkShuttle 250: 123 cm

MilkShuttle 200: 110 cm

MilkShuttle 100, 150: 98 cm
32 cm

91 – 110 cm

állítható magasság:

26 cm

Ha mégis a méret a lényeg

A mi modelljeink minden igényt kielégítenek (hajtással vagy anélkül).

40 cm

MilkShuttle 100: 80 cm
MilkShuttle 150, 200, 250: 82 cm

MilkShuttle 100: 106 cm
MilkShuttle 150, 200, 250: 117 cm
MilkShuttle 100: max. 143 cm

1,72m

11 cm

MilkShuttle

100

MilkShuttle

150

MilkShuttle

200

MilkShuttle

250

MilkShuttle 150, 200, 250: max. 154 cm
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Draufsicht
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MilkSHUTTLE

Részletek / Kiegészítők

Vákuumzáró fedél
Többé nem kell tejeskannák fáradságos töltögetésével vesződni.

Keverési táblázat a fedélen Biztosítja a lehető legjobb koncentrációt a
helyes víz-tejporarány követésével.

Lehajtható kannatartó
A fontos dolgok mindig kéznél vannak.

Szigetelőköpeny
Különleges kültéri bevetésekhez.
1 szint

Teljes, háromszintű
elrendezés

2 szint

Felszerelt fényszóró
Így az év korán sötétedő hónapjaiban is tud dolgozni.

Mosócső csatlakozó
A mosócső külön tartozékként kapható.

Szétroncsolhatatlan abroncsok
Az új szétroncsolhatatlan abroncsok dacolnak minden terheléssel.

Utánfutó-vonóhorog, nem csak a kocsihoz
Ha Önnek mégtöbb szállítanivalója akad.
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Új visszacsapó szeleppel ellátott adagolópisztoly

Kocsi
A kocsi könnyedén igényeihez alakítható.
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Egyedi és kímélő pasztőrözés

Helyes pasztörizálás

– hiánytalan és mentes az újraszennyeződéstől

MilkShutTle Pasteur
➜ MilkShuttle pasztőrözési funkcióval;

63°C

➜ e
 gyedileg beállítható hőmérséklet, kímélő
pasztörözés is lehetséges;

kb. 38°C

➜ k öztes hűtés - már 10l-es mennyiségek is
hűthetőek;

kb. 40 °C
Melegítés

➜ minimális energiaveszteség.

(kb. 40 perc
100 liter frissen
fejt tej esetén )

A hőmérséklet
szinten tartása
30 percig

A pasztörözés során a HTST eljárás megbízhatóan elpusztítja
a baktériumokat. A tej így könnyebben emészthetővé válik, és
elkerülhetőek a hasmenéses problémák. Ennek köszönhetően a
nem forgalomképes tej pasztörözése költséghatékony alternatív
megoldást jelenthet a borjak etetésére.

Iható hő
mérsékletre
hűtés
(kb. 30 perc
100 liter esetén)

Nagy különbség lehet azonban két pasztörözési eljárás között! Az Urban MilkShuttle Pasteur nagy teljesítményű (6 kW)
fűtéssel és hatékony hűtéssel áll rendelkezésére. A lassan
forgó keverőberendezés a tartály egész tartalmát átforgatja.
Így megelőzhető a habosodás, a teljes pasztörözés egyik gátló
tényezője is.

Vízbemenet

A hűtő-fűtő egység a ház padlózatában található
A Urban MilkShuttle Pasteurnél a hűtő-fűtő egység a ház padlózatában található,
a tejtank alatt. Így már kis mennyiségű tejet is be lehet gyorsan és hatékonyan
hűteni, anélkül, hogy a hőenergia a tartály külső falán távozna.
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Vízkimenet

Köztes padozat
hűtéshez

Fűtés
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Önnek praktikus,
a borjúnak kényelmes!
BORJÚIgluK S és L méretben
A borjak kültéri tartása erősíti
az állatok immunrendszerét és
ellenállóvá teszi őket.
A csúcsminőségű, egyedi és
csoportos tartásra egyaránt
kiváló, masszív tetőzetű Urban
borjúigluk gondosan megter
vezett, rugalmas megoldást
jelentenek, és már sokszor
bizonyítottak.

ÚJ

Adatlaptartó

ÚJ

Intelligens itatóvödörrögzítés

Közvetlenül az iglunál elérhető
minden fontos adat, mint
például a születési dátum, név,
nem, stb. (választható).

A vödörtartó a két sarok bármelyikéhez
rögzíthető. A szomszédos igluk itatóvödreit
közvetlenül egymás mellé is akaszthatjuk,
amivel időt spórolunk a megtöltésüknél. Ez
egyúttal optimális helykihasználást is biztosít
az iglu elején (választható).

Erősebb fejlődés az első három hónapban
50%-kal jobb tőgyfejlődés
8%-kal magasabb tejhozam
47%-kal ellenállóbb és hosszabb életű tehenek

Az első három
hónapban elért
súlygyarapodás
(gramm/nap)

705

Életkor az első
megtermékenyítés
idején (hónap)

14,0

13,5

Selejtarány a második laktáció végén

24,3 %

12,9

Tejtermelés az első
három laktáció
során (liter 305 nap
alatt)

ÚJ

Erős fogantyú

ÚJ

Nagy kerekek

900

UV-álló
UV-beständige
külső
bevonat
Oberflächen-

+ 28 %

beschichtung

Üvegszál erősítésű
Glasfaserverstärkter
műanyag
Kunststoff

15,918

Kemény,
sima
Harte,
glatte
belső bevonat
Innenschicht

- 47 %

17,377 + 9 %

Mindig kellemes hőmérséklet
Az Urban borjúigluk tartós, ellenálló, üvegszállal megerősített
poliészterből készülnek.
Különösen sima, különleges bevonatuk könnyen tisztítható,
ellenáll a szennyeződésnek, valamint nehezen gyűlnek meg rajta
a baktériumok és más kórokozók.
Fehér, matt felületük visszaveri a napsugarakat, ennek
köszönhetően a belső tér mindig kellemesen hűvös marad.

Az új hátsó fogantyú megkönnyíti
az igluk megemelését és szállítását.

Az új, nagyobb és a küszöbbe épített
kerekek megkönnyítik az iglu előre
döntését. Ez könnyebb tisztítást tesz
lehetővé. A nagyobb méretű kerekek
továbbá azt is biztosítják, hogy egyenetlen
terepen is könnyen szállítható maradjon
az iglu. A küszöbön elhelyezett szám
segítségével minden használatban lévő
iglu egyedi azonosítót kaphat.
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BORJÚIglu S

BORJÚIglu L

Kivehető ráccsal körülkerítve, műanyag küszöbben(új), beépített
nagy kerekekkel, cumivödörtartóval és vödörgyűrűvel, kitölthető
információs mezővel, számmezővel, lecsapott sarkokkal, melyek
a vödör felerősítésére alkalmasak, hátul fogantyúval.

Kivehető ráccsal körülkerítve, műanyag küszöbben(új), beépített
nagy kerekekkel, cumivödörtartóval és vödörgyűrűvel, kitölthető
információs mezővel, számmezővel, lecsapott sarkokkal, melyek a vödör felerősítésére alkalmasak, hátul fogantyúval, elöl
szellőztetőnyílásokkal.

Méretek (hossz x szélesség x magasság):
IgLu: 150 x 120 x 125 cm
Kifutórács: 150 x 120 x 95 cm

Méretek (hossz x szélesség x magasság):
IgLu: 200 x 120 x 140 cm
Kifutórács: 150 x 120 x 95 cm
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CSOPORTOS Iglu XL
A borjak egyedi tartásról csoportosra történő
átvezetése stresszt okozhat az állatoknak. Az
XL-es nagy iglu az egyedi tartás után az ideális
megoldás. Az efféle problémák elkerülhetőek,
ha a borjakat három hónapos korukig ebben a
rendszerben, kültéren neveljük.
Kerítéssel, küszöbbel, vödörtartóval és
emelőszemmel
Méretek (hossz x szélesség x magasság):
Iglu: 260 x 225 x 180 cm
Kifutórács: 225 x 225 x 105 cm

CSOPORTOS Iglu XXL

CSOPORTOS Iglu XXXL

Tökéletes nagyobb létszámú borjúcsoportoknak,
alkalmazható itatóberendezéssel együtt.

Kerítéssel és küszöbbel,
Hordozókerettel és 10 vödörtartóval

➜ 10 borjú elszállásolására alkalmas;
➜ horganyzott kifutórács;
➜ Üvegszálas poliészterből készül, magas a
várható élettartama és nyáron is kellemes
benne a hőmérséklet;
➜ A tetőnyílásoknak köszönhetően remekül
szellőztethető;
➜ A szériatartozékként rendelkezésre álló
emelőszemnek köszönhetően könnyen
áthelyezhető;
➜ A rács rögzíthető;
➜ A sima belső felület megakadályozza
a baktériumok szaporodását, valamint
könnyen tisztítható;
➜ A kerítés könnyedén eltávolítható az
igluról;
➜ A kivehető etetőkerítés segítségével
könnyen berekeszthetjük a borjakat
az igluba;
➜ Könnyű hozzáférés az oldalrács ajtaján
keresztül;

Méretek (hossz x szélesség x magasság):
Iglu: 245 x 450 x 200 cm
Kifutórács: 290 x 450 x 105 cm
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Iglurendszer csoportos tartáshoz. A borjak védettek a széltől és egyéb időjárási
viszontagságoktól, ennek ellenére
folyamatosan kapnak friss levegőt és
sok fényt.
Az XXXL-es borjúiglu akár 15 borjúnak is
elegendő, valamint menedékhelyként is
szolgálhat az időjárás viszontagságai elől,
de a szabadban istállóként is használható.
Kiegészítők nagy választékával szállítható.

Borjúiglu Auto-Refresh
rendszerrel
Az iglu elején található nagyméretű
nyíláson keresztül friss levegő
áramlik be, ami az állat testhőjétől
felmelegszik, és a tetőbe épített
szellőzőnyílásokon át távozik.

Iglu méretei:
4300 x 4300 x 2180 mm
Kifutó méretei:
3750 x 3420 x 1150 mm
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Rugalmas és áttekinthető

Állatbarát
csoportos tartás

Az alapfelépítményen több iglu kombinálható egy egységgé.

OpenTop

BORJÚÁRNYÉKOLÓ

Alapkivitel
első ráccsal, küszöbbel és vödörgyűrűvel
Az OpenTop tenyésztési rendszer feltűnő
nyitott tetővel rendelkezik és alkalmas
a pajtában, vagy a szabadban, tető alatt
történő felállításra. Nagyon praktikus
azon állattartóknak, akik borjaikat bent,
vagy kint, tető alatt szeretnék felnevelni.
Lehetővé teszi a munkaköltségek csökkentését, továbbá nagyon felhasználóbarát.
Alvázzal
első ráccsal, küszöbbel és vödörgyűrűvel

➜ a borjak könnyen megfigyelhetőek
➜ a praktikus fogantyúnak köszönhetően
az igluk egyszerűen megdönthetőek és
tisztíthatóak
➜ az elrekesztőrács szélesre tárható, így
az iglu belső tere könnyedén elérhető
➜ strapabíró kerekek, amelyek nem igé
nyelnek karbantartást,

Mobil és higiénikus: tisztítás céljából a szabadba kitolható.

Méretek (hossz x szélesség x magasság):
Borjúiglu: 157 x 106 x 165 c

Acélalvázzal szállítva, egyszerű, dupla és
hármas kivitelben, fordulókerekekkel.
Az OpenTop rugalmas és áttekinthető
alternatíva borjútenyésztők számára.

Tartós kivitel és rugalmasság a felhasználás terén: ezek jellemzik az Urban borjúvédő
tetőt, amely egy ötborjas nagykapacitású
vagy akár négy egyedi tartásra szolgáló
igluval is használható. Strapabíró kialakítása ellenére nem igényel merevítőket
vagy rácsokat, és minden oldalról hozzá
férhető az egész építmény. Nagy méretű,
légtömlős kerekei biztosítják, hogy a tetőt
könnyedén lehessen szállítani vagy más
hová vinni takarítás céljából. Az első tartóelemek állíthatóak, így egyenetlen talajon
is stabilan áll a szerkezet.
➜ A friss levegőnek és száraz környezetnek
köszönhetően egészségesebbek lesznek
a borjak;

TAKARMANYOZÁSI
MEGOLDÁSOK
borjaknak
fejlesztve

➜ Gyakori helyváltoztatással csökkenthető
a fertőzéseknek való kitettség;
➜ Csoportos tartás állatbarát módon (az
egyszerre telpítés-ürítés is megoldható);

260 cm

➜ A takarmány és az alom is szárazon marad;
➜ Könnyen áthelyezhető és takarítható;
➜ Négy egyborjas vagy egy nagyméretű
igluhoz alkalmazható.

TAKARMÁNYOZÁSI MEGOLDÁSOK borjaknak fejlesztve
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SZABADTÉRI ÁLLATTARTÁS

Tartozékok

1

5 vagy 8 literes etetőtál
illeszkedik a rácson lévő vödörtartókhoz.

2 Itatóvödör és itatóvödör-tartó

5 Szénaszárítók S és L méretű borjúiglukhoz

6 Szénaszárítók XL és XXL méretű, nagy borjúiglukhoz

3

Lehajtható itatóvödör-tartó

A lehajtható itatóvödör-tartóban öt vödör is elhelyezhető egyszerre.

7 Rozsdamentes acél etetővályú

8 Nyakbefogós kombi etetőrács

4

Műanyag etetővályú

A műanyag etetővályúba 5 db 5 vagy 8 literes etetőtál
illeszthető bele.

9 Kombi önetető
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1

A kombi önetető lehetővé teszi, hogy egyszerre adhassunk az állatoknak szénát és koncentrált takarmányt.
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JEGYEZZE LE

ötleteit
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www.youtube.com/user/calffeeding

Stallprofi Magyarország Kft.
H-2100 Gödöllô, Dózsa György út 13.
Telefon: (+36) 28 514 485

Az Urban kiemelt

www.slideshare.net/urbanonline

magyarországi partnere

www.facebook.com/urbanonline

www.stallprofi.hu/urban

