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TRICO -  
wielofunkcyjne przyłącze 
w dojarkach rurociągowych
TRICO to nowoczesne rozwiązanie polegające 
na szybkim podłączeniu jednostki udojowej do 
rurociągu mlecznego, podciśnieniowego oraz 
zasilania elektrycznego niskiego napięcia 24V. 
Czynności tej dokonujemy jednym ruchem ręki, co 
znacznie ułatwia pracę i skraca czas doju. Wielu 
producentów mleka przekonało się już o zaletach 
przyłącza TRICO, dlatego też jest ono tak popularne 
w instalacjach przewodowych.

KOMPAS 1
Steruje procesem doju od momentu założenia 
aparatu, aż do etapu, w którym następuje 
sygnalizowanie wydojenia krowy.
Funkcje jednostki udojowej KOMPAS 1:

 » pulsacja,
 » monitoring wydajności,
 » automatyczna stymulacja,
 » sygnalizacja upadku aparatu udojowego,
 » funkcja końca doju zapobiegająca tzw. 

pustodojom, co ogranicza pracę dojarza, który 
rzadziej dogląda krowę podczas doju.

INPULS – pulsacja i stymulacja 
 » funkcja stymulacji wymienia niezbędna w dojeniu 

tzw. „twardych krów”, jeden, centralny przycisk 
umożliwiający przestawienie pulsacji standardowej na 
stymulację pobudzającą układ hormonalny krowy,

 » możliwość stosowania w halach udojowych oraz 
dojarkach rurociągowych (przy zastosowaniu 
wielofunkcyjnego przyłącza TRICO z gniazdem 24V).

Pulsacja standardowa: 60/40 lub do wyboru: 50/50, 65/35, 
70/30.
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– tyle ruchów trzeba wykonać, żeby rozpocząć dój przy pomocy TRICO

– tyle krów doi się dziennie z wykorzystaniem przyłącza TRICO

Skontaktuj się z nami
www.polanes.com.pl | info@polanes.com.pl | tel. +48 52 346 42 81 

Twój Autoryzowany Partner POLANES

UDÓJ
DO RUROCIĄGU
Nadaj inwestycji pożądaną wydajność!



AUTOMATY MYJĄCE
higiena, wygoda i solidność 

PODCIŚNIENIE POD KONTROLĄ
Dobrze dobrany i prawidłowo działający agregat POLANES 
to „serce” każdej dojarki; oferujemy wydajność od 600 do 
3000l/minutę, co jest niezbędne aby zachować:

 » wysoką wydajność działania podczas podłączania 
kolejnych aparatów udojowych,

 » zdrowotność krów,
 » precyzję mycia instalacji udojowej,
 » niezawodną i efektywną pracę w wymagających 

warunkach środowiskowych panujących w oborze.
Serworegulator - element odpowiedzialny za stały poziom 
podciśnienia m. in.  podczas zakładania i zdejmowania 
aparatów udojowych. Skraca istotnie czas reakcji regulatora 
na wahania podciśnienia, podnosząc efektywność doju, 
co przekłada się na zdrowotność krów. Stabilny poziom 
podciśnienia gwarantuje optymalną pracę wszystkich 
elementów dojarki.
Wszystko to gwarantuje prawidłowy przebieg dojenia oraz 
wysoką higienę procesu pozyskiwania mleka.

Zadaniem jednostki końcowej jest uwolnienie mleka
z podciśnienia. W rurociągu panuje bowiem podciśnie-
nie w przestrzeni wolnej od mleka, nie ma go natomiast
w zbiorniku schładzalnika. 
Oferujemy sprawdzone rozwiązanie bazujące na:

 » dużej pojemności zbiornika mlecznego (45 l lub 70 l) ,
 » zbiorniku sanitarnym (10 l),
 » wysoko wydajnej pompie mlecznej zapewniającej 

transport do schładzalnika, z rezerwą mocy potrzebną 
w przypadku powiększania stada (nie ma konieczności 
wymiany w takim przypadku całej instalacji udojowej),

 » filtrze rurowym gwarantującym prawidłowy standard 
sanitarny rurociągu,

 » trwałym wykonaniu kluczowych elementów ze stali 
kwasoodpornej.

AQUARIUS 80
Automat myjący AQUARIUS 80 steruje całym procesem mycia 
bez udziału obsługi, realizując samodzielnie wszystkie wcześniej 
zaprogramowane etapy.
Funkcje sterownika automatu myjącego:

 » sygnalizacja pracy poszczególnych podzespołów dojarki,
 » informacja o aktualnie realizowanym etapie mycia lub doju,
 » realizacja procesu mycia w cyklu automatycznym lub etapowym,
 » płynne i ekonomiczne dawkowanie detergentów na każdym 

etapie mycia. 
W instalacjach wymagających w pełni automatycznego dozowania 
środków myjących oraz podgrzewania wody w obiegu szczególnie 
rekomendujemy jednostkę myjącą AQUATRONIC z modułem AQUABOX. 
Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia ekonomiki eksploatacji 
systemu udojowego. 
Standardowym wyposażeniem są dwie pompy dozujące środki myjące 
oraz zabezpieczenie udój/mycie zapobiegające przedostaniu się wody 
z detergentami myjącymi do schładzalnika mleka. W innym przypadku 
można by narazić się na konieczność utylizacji całego udoju dziennego.

APARATY UDOJOWE ANATOMIC
z myślą o wysokowydajnych krowach
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Zaprojektowane, aby spełniać wszystkie wymagania 
doju, szczególnie krów wysokowydajnych. 

Kluczowe korzyści z zastosowania kolektorów 
ANATOMIC to:

 » duża pojemność komory mlecznej kolektorów 
zapewniająca szybkość odprowadzania mleka, 

 » ergonomiczny kształt i nachylenie komory 
mlecznej ułatwiające obsługę oraz eliminujące 
niekorzystne turbulencje, 

 » równomierne opróżnianie wszystkich ćwiartek 
wymienia,  dzięki odpowiednio dobranemu 
ciężarowi kubków udojowych,

 » duża średnica wewnętrzna gum strzykowych. 
Wszystkie te elementy wpływają korzystnie na 
zdrowie krów i ekonomikę doju.

AGREGATY PODCIŚNIENIOWE  
kluczowy element każdej dojarki

JEDNOSTKI KOŃCOWE
szybki przesył mleka

POMAGAMY W PRODUKCJI MLEKA


