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ANATOMIC II – 
KOLEKTOR BEZKRÓĆCOWY 
DLA WYSOKOWYDAJNYCH KRÓW
Bezpośrednie połączenie gumy strzykowej z kolektorem zapobiega jej 
odkształceniom i zwężeniom oraz wyklucza  wahania podciśnienia.  Aparaty 
udojowe Anatomic to odpowiednio duża  pojemność 300 ml oraz duża średnica 
wewnętrzna gumy 14 mm. Parametry te zapobiegają obmywaniu strzyków 
mlekiem zmniejszając niebezpieczeństwo przenoszenia drobnoustrojów 
powodujących stany zapalne wymienia. Odpowiedni ciężar aparatu zapewnia 
prawidłowe prowadzenie doju i uniemożliwia „wspinanie” się aparatu. 
Anatomic można wyposażyć w gumy strzykowe silikonowe zapewniające 
jeszcze bardziej delikatny i komfortowy kontakt ze strzykiem krowy. 

INTELIGENTNY  STEROWNIK DOJU
KOMPAS 500

 » pomiar ilości udojonego mleka metodą przewodnościową, objętościową 
lub optyczną,

 » zaprogramowana pulsacja z funkcją stymulacji wymienia,
 » automatyczny system zdejmowania aparatów udojowych po zakończonym doju,
 » możliwość zastosowania automatycznego sterowania bramkami wyjściowymi,
 » gotowość do współpracy z systemem zarządzania stadem INFODEX.

PODCIŚNIENIE
POD KONTROLĄ 

 » agregaty olejowe Polanes o wydajności
600, 1000, 2500 i 3000 l/min,

 » wysoka wydajność w każdym
momencie udoju i mycia,

 » niezawodna praca w wymagających
warunkach temperaturowych,    

 » efektywność i energooszczędność w połączeniu 
z falownikiem Polanes.
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UDÓJ W HALI
Zaufaj wyborom tysięcy hodowców!



SWING OVER
funkcjonalność przy dobrej cenie

Na bazie wymagań Naszych Klientów 
i ich doświadczeń, Polanes oferuje rozwiązania 
dostosowane do potrzeb, wymagań 
oraz możliwości hodowcy. Indywidualne 
rozwiązania zwiększają potencjał produkcyjny 
przy zachowaniu parametrów ekonomiki 
doju, higieny produkcji, dobrostanu  
i funkcjonalności rozwiązania.

WYBÓR  
nie oznacza kompromisów

RYBIA OŚĆ
Składa się na to prostota   instalacji, niski koszt i mała 
powierzchnia obory, jaka przypada na pojedynczą krowę  
w tego typu hali. Rybia ość to także szybki dostęp do wymion 
krowy gwarantujący wygodną i bezpieczną pozycję do pracy.
Ponadto, rozwiązanie to zapewnia skracanie drogi i czasu 
przy obsłudze aparatów udojowych. Kluczowym elementem 
jest tutaj grupowanie krów w stadzie według porównywalnych 
czasów dojenia. Przyspiesza to dojenie i zmniejsza stres  
u krów związany z procesem pozyskiwania mleka.

Takie rozwiązanie zapewnia stabilną pracę, trwałość 
techniczną i niezawodność podczas użytkowania 
w każdych warunkach.

RYBIA OŚĆ
Najpopularniejsze rozwiązanie stosowane od lat 
przez wielu hodowców.

SWING OVER
System ten obsługuje obustronnie dwa stanowiska, 
co wpływa istotnie nie tylko na cenę zakupu hali, ale 
i późniejsze koszty eksploatacji.  

To rozwiązanie zapewnia wysoką wydajność dzięki 
szybkiemu zajmowaniu właściwej pozycji krowy do doju 
i bardzo dużej przepustowości systemu. Ma to kluczowe 
znaczenie w przypadku dużych stad, ponieważ grupy 
krów opuszczają halę udojową sekcjami, niezwłocznie 
po skończonym doju, niezależnie od pozostałych sekcji, 
co gwarantuje płynny ruch w korytarzach powrotnych.

BOK-W-BOK
Sposób na zwiększoną wydajność.

RYBIA OŚĆ
najpopularniejsze rozwiązanie na rynku

Dojarz obsługuje dwie strony kanału jednocześnie: po jednej stronie następuje udój krów, druga strona przeznaczona jest 
do czynności higienicznych i wymiany zwierząt. Swing Over stanowi idealne rozwiązanie dla wymagających i ceniących 
efektywność działania hodowców. Czas doju skraca się nawet o 25%, przy istotnie niższym koszcie inwestycji początkowej.

DAIRY SENSOR 
Wszechstronna analiza mleka oraz pomiar 
przepływu w czasie rzeczywistym. Zastosowanie 
nowoczesnej technologii spektroskopowej 
pozwalającej hodowcom na precyzyjną selekcję 
krów i szybki postęp genetyczny stada.

BOK-W-BOK
wysoka wydajność

POMAGAMY W PRODUKCJI MLEKA


