DeLaval OptiDuoTM

YEMİ SADECE ORADAN ORAYA İTMEYİN
Yemleri düzenli olarak yem tablasına geri itmek ineklerin yeme daha kolay ulaşmasını sağlar ancak yemi yiyecekleri
anlamına gelmez. OptiDuo™ iş verimliliğinizi iyileştirmek için bunun iki katını yapar.
Öncelikle yemi karıştırarak inekler için daha iştah açıcı olmasını sağlar ve yemin yerini değiştirerek sıkışmasını önler. Bu da
daha fazla tüketim ve dolayısıyla daha fazla süt anlamına gelir.

DeLaval OptiDuoTM
Uyarlamalı sürüş

Helezon
Çift özellik – Tazeleme ve Dağıtma etkisi.

Çiftli adaptasyon
• Eşsiz özellik.
• Çalışma esnasında yemlikteki yem yoğunluğuna göre otomatik olarak uyum sağlayabilmektedir.
• Bu sayede ürün büyük yem yığınlarında bile çalışabilmektedir.
• Makine yazılımı sayesinde helezon motorunun çektiği akım devamlı olarak izlenmektedir.
• Bu okumalara bağlı olarak, farklı aşamalar aktive edilmektedir.
ADIM 1*
•
Sürüş motorou daha yavaş dönüyor –> böylece helezonun yemi işleyebilmek için daha fazla
zamanı var.
ADIM 2*
•
OptiDuo yüksek miktardaki/yoğunluktaki yeme bağlı olarak izlediği yolu (yem duvarı uzaklığını)
değiştirir.
•
30 saniye sonra eski orijinal yoluna dönmeye çalışır.

Navigasyon / Yön bulucu
Çiftli yön bulma sistemi
• İndüksyon hattı – yön/yol.
• Transponder – özelliklerin aktive edilmesi.
Helezon açık/kapalı.
Konsantre dağıtıcı aç/kapa.
Şarj istasyonu yeri belirleme.

Konsantre dispanser
•
•
•

Opsiyonal olarak ek modül mevcuttur.
Konsantre yem, itilen mevcut yemin üzerine dökülür
Cezbedici yem olarak kullanılır, konsantre yemleyici
değildir.

•
•

Transponder (TP) ile aktive edilir.
Seçilen turlara özel aktive edilebilmektedir.

DeLaval OptiDuoTM
Kampanya özeti:
Kampanyaya özel 83.500 TL + KDV’den başlayan fiyatlar ile…
(Montaj ve nakliye fiyata dahildir.)
Kampanya tarihi : 01.04.2019 - 01.10.2019

Sipariş tarihinden itibaren 10 eşit taksitle ödeme imkanı...
Teslimat tarihi: Siparişten itibaren 3 ay. (Montaj süresi dahil değildir.)
* Ürün stoklar ile sınırlı ve tüm modeller için geçerlidir.
DeLaval Hayvancılık Ekipmanları ve Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yeni Parseller 10 040 Sokak No:13
35620 Çiğli / Izmir / Turkey
Tel +90-232-4641860 Fax +90-232-4639912
www.delaval.com.tr

DeLaval OptiDuoTM

DeLaval Hayvancılık Ekipmanları ve Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yeni Parseller 10 040 Sokak No:13
35620 Çiğli / Izmir / Turkey
Tel +90-232-4641860 Fax +90-232-4639912
www.delaval.com.tr

