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Komfort under malkningen for dyr
og mennesker - med Global 90i
... malkning på første klasse
Global 90i betyder:
Mennesker og dyr oplever malkningen som bekvem og
problemfri. Med sin kompakte konstruktion giver Global
90i mulighed for en pladsbesparende installation. Her er
rigelig plads til alle størrelser af dyr og korte afstande for
malkeren i alle malkestalde uanset udgave.
Stellet, der er fremstillet i moderne, afrundet design af
galvaniserede materialer, kan klare enhver belastning og
er i enhver forstand komplet »ubøjeligt«!
Førsteklasses komfort: Individuel indeksering
Ved hjælp af det individuelle indekseringssystem opnår
køerne den optimale malkeposition. Udgangsporten
ligger med sin egenvægt an mod dyrenes skuldre og
trykker hele tiden disse tilbage, enkelt og pålideligt.
Resultat: På den måde kommer koen til at stå i
den optimale malkeposition.

Fri adgang
Malkestaldens brede indgangsparti virker indbydende
på køerne: I hurtigt tempo, bekvemt og uden stress
går køerne ind på malkepladsen og kan i fred og ro
indtage den optimale malkestilling. Når den sidste ko
er kommet på plads, lukkes indgangsdøren i niveau
med sidste malkeplads. Så er hele gruppen godt
anbragt.
Rene linier
Den solide gødningsrende af rustfrit
specialstål beskytter malkeren mod
tilsmudsning. Resultat: Arbejdspladsen
og malkepladsen holdes rene.
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Din bevægelsesfrihed
Ståpladsen, der er optimalt indrettet efter dyrene,
sikrer sammen med den individuelle indeksering koen
god plads og bevægelsesfrihed, det er meget vigtigt.
Effekt: mindre stress for mennesker og dyr. Den
hurtige uddrivning kompletterer systemet og gør
Global 90i til en af de »hurtigste« malkestalde med
høj effektivitet.
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Individuel udgang for dyrene!
Foruden den hurtige udgang er selektion af enkeltdyr
også mulig med Global 90i! Hvert frontsegment kan
åbnes for sig, således at enkelte dyr på et minimum
af tid kan lukkes ud af malkestalden (ekstraudstyr).
Det sparer værdifuld tid, udgifter og arbejde.

Counterbalance giver pålidelig styring af slanger.
Afhængig af udstyret i den enkelte malkestald
kan malkningen startes med foden eller blot
ved at løfte lidt op i malkesættet.
Uanset hvilken udgave, man vælger, så har
malkeren begge hænder fri, og påsætningen
bliver endnu hurtigere.

Design med MultiLine
Med MultiLine kan en Global 90i straks genkendes på den
helt enestående betjeningsfront. I sådanne omgivelser,
overskuelige og nemme at vedligeholde, bliver malkning
til en ren fornøjelse. Malketeknikken, der er integreret i
MultiLine, er godt beskyttet mod støv og fugt. Hvis der for
en gangs skyld skal foretages vedligeholdelse, er det nemt
at åbne for MultiLine beklædningen med blot to greb.
MultiLine er med til at nedsætte støjniveauet i malkestalden
til gavn for mennesker og dyr.

Førsteklasses fleksibilitet
Global 90i kan også fra størrelse 2 x 8 til 2 x 50 leveres
i ensidig udgave – til enhver besætningsstørrelse: Hvis
besætningen bliver større, er det nemt at udvide malkestalden med enkeltmoduler. Med Global 90i øges kapaciteten
hele tiden! Til både mellemstore og store besætninger:
Lang levetid, større rentabilitet og effektiv arbejdsindsats
kendetegner denne malkestald med dens store stabilitet
og sikkerhed for mennesker og dyr.

Med EGO 100 hæve-/sænkegulvet opnås
en ergonomisk arbejdsstilling, der giver
en mærkbar fysisk aflastning.
(Ekstraudstyr)
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Udførelse: Global 90i uden Subway

Udførelse: Global 90i Subway
Med denne udførelse bliver de komponenter i malketeknikken, der
skal være adgang til under service, monteret under malkegraven
(Central-Subway) hhv. under dyrenes ståplads (Dual-Subway).
Subway-systemet giver garanti for et arbejdsområde, der både er
rent, tørt og nemt tilgængeligt og giver mulighed for at udføre
servicearbejde, også medens malkningen er i gang. På den måde
forlænges levetiden på alle de vigtige komponenter.
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DairyDesignService

Et overblik over fordelene

DairyDesignService: Det er særligt vigtigt for os at
kunne rådgive dig, der hvor du er!
I den forbindelse har du frem for alt glæde af de erfaringer,
som vi kan trække på i vort globale netværkaf specialister
inden for »DairyDesign«. Vor rådgivning slutter ikke, når
anlægget er monteret. Vi giver sagkyndig instruktion til
dit personale og garanterer den fulde udnyttelse af dit
anlæg gennem kontinuerlig oplæring.

Komfortabel malkning for mennesker og dyr
Problemfri, bekvem malkning uden stress og
med korte afstande
Rigelig plads til alle størrelser køer
Nem betjening af malkestalden

Vi giver råd og støtte lige fra begyndelsen
Standardplaner og installationsdiagrammer hjælper
under planlægningen og udførelsen. Derudover udformer vi også individuelle løsninger på CAD. Du kan
straks se, hvordan det anlæg, du ønsker dig, ser ud uanset størrelsen - når det projekteres, helt som ud vil
have det.

Optimal, individuel positionering af dyrene
Høj stabilitet med robust konstruktion giver
sikkerhed for mennesker og dyr
Hurtig uddrivning giver høj kapacitet
Lavt servicebehov på grund af komponenter
af høj kvalitet
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