Mérőrendszerek
Pontos állat mérlegelés minden szárnyas fajtához
– mobil vagy fix telepítés –

Mérőrendszerek az állatok súlyának folyamatos ellenőrzéséhez
A modern szárnyas tartásban az
állatok súlyának ellenőrzése fontos
eszköze az üzemeltetésnek. Az állatok
súlyának pontos mérése különösen
a hízlalás esetén döntő a gazdasági
siker szempontjából. De a brojler
szülőpár tartásban és tojótyúk tartás

esetén is ismernie kell a gazdának a
saját állománya súlygyarapodását.
A túlzott vagy nem elegendő súly
változásnak mindig negatív kihatása
van a termelés eredményességére
és ezáltal az állatok teljesítmény
potenciáljának kiaknázására.

Big Dutchman a különféle mérő
rendszerek számtalan választékát
kínálja, mindegy, hogy fix, vagy
mobil telepítésű, esetleg önálló,
vagy a termelési komputerhez
csatlakoztatott készülékről legyen
szó. Kérje szakembereink tanácsát.

Swing 20

Szárnyas mérleg a brojler, kacsa és brojler szülőpár tartásban történő alkalmazáshoz
Swing 20 egy film réteggel bevont,
vízálló mérő platformból és egy
mérőcellából áll. A teleszkópos
felfüggesztés által a platform
magassága egyszerűen beállítható
és így az állatok korához igazítható.
Az állatok a mérleget jól elfogadják,
ami sok mérést és ezáltal pontos
súlymegállapítást tesz lehetővé. A
Swing 20-at az istálló mennyezetére
függesztik.
A mérő platformnak az istálló
padlója felett olyan alacsonyan kell
lengenie amennyire csak lehet,
azért, hogy a „lusta” állatok is
ráálljanak. Az istálló takarításakor
a mérleg könnyedén levehető

miközben a mérő elektronika fent,
a mennyezet alatt van felszerelve és
így a szennyeződésektől megfele
lően védve van.
A Swing 20 mérési tartománya
20 kg-ig terjed.

A Swing 20 alkalmazása brojler istállóban

Swing 20 és Swing 70 mérőcellája

Swing 70

Szárnyas mérleg a pulyka tartásban való alkalmazáshoz

Swing 70 alkalmazása pulyka istállóban

Swing 70 egy 1x1 méteres műanyag
lapból áll, ami két rozsdamentes
acél villához van rögzítve. A Swing 70
4 db tartósodronyon és karabinereken
keresztül közvetlenül a mérőcellához
van rögzítve. A magas függesztési
pont révén a mérleg kilengése
minimális, így azt az állatok jól
elfogadják és megszokják, melynek
eredménye a nagy mérésszám és a
pontos súly megállapítás. A szállítási
terjedelem tartalmaz egy csörlőt,
azért, hogy a mérleget az állatok
életkorának megfelelő magasságba
lehessen állítani. A magasnyomású
mosóval történő tisztítás céljából a
mérleg a karabiner függesztőből
kiakasztható. A mérleg kalibrálása a
komputeren történik 20 kg-os
tesztsúly segítségével. A Swing 70
mérési tartománya 70 kg-ig terjed.

Csörlő oldalfali szereléshez

Incas 2

Baromfi mérleg a tojótyúk tartásban történő alkalmazáshoz

Incas 2 alkalmazása kiscsoportos tartásnál

Incas 2 alkalmazása volier tartásnál

Incas 2 a Big Dutchman által
kifejlesztett baromfi mérleg, ami a
mélyalmos és kiscsoportos (nevelő
és tojó) tartásban alkalmazható.
A rozsdamentes acélból készült uni
verzálisan használható függesztés
segítségével az Incas 2 mérleg az
oldalrácsba akasztható vagy a mérő
cella áthelyezésével a padlórácsra
rögzíthető.
Incas 2 az alacsony, kb. 2 kg-os súlya
miatt, mint mobil mérleg egyszerűen
alkalmazható. A taposórács és a
mérőcella közötti csekély távolság
miatt a mérleg olyan formájú, mint
egy ülőrúd, így nagy számú mérés
és ezáltal pontos súlymeghatározás
valósul meg.

IncasCompact

Baromfi mérleg az AviMax brojler rendszerben történő alkalmazáshoz
IncasCompact a Big Dutchman által
kifejlesztett madár mérleg brojler
csirkék mérésére az AviMax rend
szerben. A mérleg teljes egészében
rozsdamentes acélból van, amin
egy 15 cm átmérőjű kerek platform
helyezkedik el. Az IncasCompact
mérleget egyszerűen a taposó
rácsra helyezik, ahol az a két lábával
stabilan megkapaszkodik. A kis
mérete miatt mobil csibemérleg
ként is alkalmazható.

Az állatok súlyának feljegyzése és kiértékelése termelési komputerrel

Amacs – vezérlési és irányítási rendszer a
modern szárnyas tartás számára

ViperTouch – a klíma és termelési komputer
a modern szárnyas tartás számára

Minden a Big Dutchman által aján
lott szárnyas mérleg összeköthető
Amacs és Viper Touch komputerekkel.
Ezek a termelési és klíma komputerek
összegyűjtenek minden szükséges
adatot a növekedésről, takarmány
és ivóvíz felhasználásról, elhullásról
és klímáról. Így Ön abba a helyzetbe
kerül, hogy nagyon gyorsan tud
reagálni a megváltozott változásokra
és meghozhatja a szükséges
intézkedéseket.Ez végezetül az
állatok jobb teljesítményéhez és
gazdaságosabb termeléshez vezet.

ComScale

Mérőkomputer a baromfi mérlegeléshez
ComScale egy olyan mérőkomputer,
ami önmagában (Stand-Alone)
alkalmazható és vagy fixen az
előtérbe szerelik, vagy elemes
üzemmódban mobilan alkalmazható.
A mérleg komputerhez a Swing 20
és 70, valamint az Incas Compact is
hozzákapcsolható.
Minden egyenkénti mérés átvihető
közvetlenül a mérő komputerbe,
vagy egy tároló modulon keresztül
egy PC-re, hogy aztán az a hozzá
tartozó software segítségével (opciós)
táblázatos, vagy grafikus formában
kiértékelhető legyen. Egy már
korábban definiált és beállított név
leges értékkel történő automatikus
összehasonlításkor a nem kívánt

eltérések gyorsan felismerhetők.
Ha valaki a GSM verzió mellett
dönt, annak előnye, hogy az adatok
egy GSM modemen keresztül
naponta (kábel nélkül) a PC-re, vagy
SMS formájában a mobil telefonra
továbbítódnak.
A következő adatok kerülnek
rögzítésre:
4 napi átlag súly
4 napi mérések száma
4 napi testsúly gyarapodás
4 átlagos eltérés (g), variációs
tényező (%) – ezek adják a súly
közép értéktől való eltérését
4 állomány homogenitása
4 az átlag súly automatikus 		
aktualizálása

FlexScale

A manuális, telepíthető szárnyas mérleg
Opciósan szállítható mobil
nyomtatóval is. Így a FlexScale
mérési eredményei közvetlenül
kinyomtathatók.
A doboz tartalmaz egy egyszerű
mérőkampót, töltőkészüléket és a
koffert. Opciósan kínálunk egy
kényelmesebb mérőkampót is az
állatok lábának könnyebb beakasz
tásához. Scale 2 változatban érhető
el: 30 kg-os, vagy 50 kg-os mérleg.
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FlexScale egy elemes, hordozható
és felhasználóbarát mérő komputer,
ami a kézzel végre hajtott méréseket
automatikusan tárolja. A FlexScale
kitűnik az áttekinthető kijelzőjével,
nagy tároló kapacitásával és elemei
hosszú élettartamával.
Az adatok előre meghatározott
csoportokban tárolódnak. Egy
csoport lehet egy istálló, vagy egy
behatárolt terület is. A mérési
eredmények átvihetők PC-re és a
készülékkel együtt szállított soft
ware-el statisztika, histogram és
növekedési görbe formájában kiér
tékelhető. Az adatok egy névleges
érték görbével is összehasonlíthatók.

