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TRANSPONDERFODRING

Med CallMatic2 transponderstationer
fra Big Dutchman kan du skabe
ægte overskud i din bedrift
Opnå den mest optimale fodersituation
Transponderfodring giver de løsgående søer mulighed for at få noget nær ligeså individuelle
forhold som i deres naturlige miljø. Det enkelte dyr kan selv bestemme hvornår det ønsker at
æde samt hvor store mængder af sin daglige ration det ønsker at optage af gangen. Soen bliver
ikke udfordret på sin foderration af evt stærkere rangerende dyr, og den kan derfor i et stressfrit
miljø æde sin foderration i ro og mag.
Netop pga. den individuelle fodring, er det også muligt at styre huldet på sine dyr med relativt
enkle virkemidler – såfremt man har lavet den rette huldvurdering ved indsættelse i stalden,
vil det oftest ikke være nødvendigt at foretage sig yderligere førend dyrene igen flyttes til
farestalden. Den enkelte station kan monteres med diverse ekstraudstyr
alt efter kundeønske.

Styring
Til styring af CallMatic transponderstationerne anvender vi den samme computer
som til de fleste øvrige styringsopgaver. MC99 NT computeren er udstyret med
mange programdetaljer som gør den i stand til at udføre netop de opgaver du måtte
efterspørge. Bl.a. kan nævnes : selektion, farvemarkering, ædetidsstyring og samtidig
er styringen let at integrere med f.eks. AgroSoft.

Manuel styreboks
En manuel styreboks på hver enkelt station giver let adgang til alle info
vedrørende den enkelte so i stationen, eller manuel betjening af hver enkelt
station.

Betjeningsvenlig håndterminal
MIT 3 håndterminalen gør det muligt at fremskaffe information omkring det
enkelte dyr, mens man står i stalden. Dette sker via antennen, som er placeret
på toppen af håndterminalen, der læser øremærkerne i soens øre.
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Selektion
Hvis dyrene opstaldes i dynamiske grupper, kan der med fordel monteres
et selektionsmodul, dermed kan søerne automatisk blive selekteret ud til
vaccination eller lign.

Farvemarkering
Det er muligt at montere 1-3 forskellige farvemarkeringer på CallMatic2.
Med farvemarkering har man mulighed for at markere det enkelte dyr
i forbindelse med f.eks. vaccination, scanning mm.
og det er dermed nemmere at identifisere
det enkelte dyr i gruppen.

Mikrodosering
Anvendes hvis man ønsker at tildele vitiminer / mineraler / ormekur mv. eller
f.eks. ønsker at immunisere den pågældende afdeling.

Automatisk ædetidsstyring
Dette unikke system tilpasser udfodringshastighed til det enkelte dyr og der
opnås en ideel udnyttelse af stationens kapacitet, samtidig med at so´en har
optimale ædebetingelser.

Flere fordele med CallMatic2
•
•
•
•
•
•

Modulopbygget og tilpasses dine behov
Eneste station på markedet med censorstyret fodring
Fås til både tør- og vådfodring
Aut. udfodring tilpasset det enkelte dyr
Har aftagelige sider, der giver bedre adgangs-forhold og sikrer en let og fleksibel træning
Er kompatibel med AgroSoft

Læs mere på bigdutchman.dk

TRANSPONDERFODRING

exhicom.com

Løsningsorienteret samarbejde
Big Dutchman Service konceptet
Igennem de seneste år er vore anlæg blevet større
og større, samtidig med at automatiseringsgraden er
blevet stadig mere omfattende. Afhængigheden af,
at anlæggene fungerer optimalt i alle døgnets 24
timer, er også af stor betydning. Alle ved jo, at
uønskede driftsstop medfører omkostninger, som
i mange tilfælde bliver mere omfattende, end hvis
anlægget blot havde været serviceret.

Service
koncept

Vi har gennem årene opbygget et serviceapparat,
som håndteres af et velkvalificeret personale med stor
erfaring, hvad enten det drejer sig om medarbejdere,
der arbejder “ude i marken”, eller der dagligt yder
telefonservice, eller som støtter og vejleder kunderne
i valg af de rigtige reservedele.
Kontakt os nærmere for at høre hvilken aftalemodel,
der passer bedst til dig.

Skan QR-koden
eller klik ind på
bigdutchman.dk
og læs mere

Big Dutchman Skandinavien A/S
Park Allé 13
DK-6600 Vejen
Tlf.: +45 70 23 28 70
www.bigdutchman.dk
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