
Milprop4c
Fejj úgy, ahogy még 

nem Fejtél!





 
a technológia és a tejtermék piacon  szerzett  tapasztalatnak 
köszönhetően a milkline olyan mélyreható tudást szerzett 
és Fejlesztett ki mellyel bármilyen kérdésre tud innovatív 
megoldással szolgálni világszerte.

a kutatás&fejlesztés csoport magasan képzett személyzete azon 
munkálkodik, hogy  mindig újabb  fejlesztések és hasznos termékek 
lássanak napvilágot, így növelve a minőségét a tejtermékeknek és a 
termelésnek és ez által növelve a bevételt.



Milprop4c



a milprop4c Forradalmi újítás a Fejés világában. 
ez egy olyan haladó technológia, mely lehetővé teszi 
a Független tőgynegyedenkénti Fejést, betegségek 
megelőzését és a termelékenység növelését.

a milprop4c egy tejfolyás érzékelő műszer, mely tájékoztatást ad arról hogy egy 
tőgynegyeden mekkora a tejáramlás. 
mihelyt a tejfolyás lecsökken, a fejés automatikusan leáll azon a negyeden. 
ez a rendszer megvéd a túlfejéstől és megőrzi az állatok egészségét és tejtermelő 
képességét.

Föbb Funkciók:

Fejés leállító Funkció tőgy-negyedenként a 
Fejőegység eltávolítása nélkül

mastitis (tőgybetegség) észlelése 
tőgy-negyedenként

 Figyelmeztetés alacsony termelés esetén

különálló pulzálás tőgy-negyedenként, tejFolyás 
által vezérelt pulzáció, automatikus stimulálással



Előnyök



a milprop4c időtálló eredményeket kínál: 
néhányuk már közvetlen a Fejés után érzékelhetők, 
néhányuk viszont majd hosszú távon Fog szembetűnni, 
mikor a bevétel és a termelékenység növekszik.

előnyök:
jó minőségű tej

termelésnövelés

állatok jóllétének és egészségének Fenntartása

állatorvosi költségek csökkentése

termelési adatok állatonként

Fejési idő csökkentése



MEgElőzés
a tőgybetegség fogalma.

messze a legáltalánosabb és elterjedt módszer a tőgybetegség észlelésére a fejő 
kitűnő látására való hagyatkozás. megvizsgálja a tejet, a tőgyet vizuálisan.

ma, a tudomány és a technológia nagy segítséget nyújt a 
termelőknek, hogy észrevegyék a tőgygyulladást vagy egyéb 
betegségeket.

a milprop4c egy olyan vezérlőegység, mely csatlakoztatva van a fejőegységhez, 
ami érzékeli a tőgybetegség kialakulását mielőtt az állat egészségére káros 
hatást gyakorolna. a milprop4c-t választva az állatok egészségesebbek maradnak 
és csökkennek a nem kívánatos költségek.



előzze meg a tőgybetegséget.
vigyázzon a tehenei egészségére 

és növelje jövedelmét!

Tőgybetegség ára:
Egy TudoMányos Tény:

• Ahol a tőgybetegség felüti a fejét, ott nem csak a csökkenő termeléssel és a beteg 
    tehéntől származó tejmennyiség elvesztésével kell számolni, hanem a tehén meggyógyítására
    fordítandó összeggel és a termelésből való kieséssel is.

• Felmérések alapján megállapíthatjuk, hogy egy tőgybetegség 150-200 euro-s veszteséget 
    okozhat



A rEndszEr
a milprop4c nagyszerűen megkomponált egység mely valódi 
értéket kíván nyújtani.
dynamicp4c, a fejőegység közvetlenül az állaton működik. 
servopulsep4c: olyan elektromos pulzátor amely képes érzékelni tőgy-negyedenként a 
tejfolyást, optimalizálja a fejési folyamatot, csökkenti a betegségek kialakulásának esélyét. 
milprop4c vezérlő egység: egy mikro-számítógép lehetővé teszi az adatok begyűjtését a 
való időben mindegyik tőgy-negyedről.

dynamicp4c
a dynamicp4c fejőegység egy olyan szabadalmazott deflektorral van ellátva mely lehetővé 
teszi a tőgynegyedenkénti ellenőrzött különálló fejést. 
a speciális deflector alakja, és a elkülönített falak tőgy-negyedenként, lehetővé tesznek 
egy tipikus turbulenciális tejfolyást, kehelytől a kollektorig, anélkül hogy az esetlegesen 
rendellenességgel rendelkező tőgy tejét nem engedi vissza öbliteni a többi tőgynegyedre.

servopulsep4c
ez az elektronikus pulzátor 4 különálló pulzációs csatornával lett felszerelve. ez lehetővé 
teszi, hogy a főbb paramétereket beállítsuk rajta a fejéshez. így elérhető hogy a legjobb 
eredményeket érhessük el minden tehénnél.

Milprop4c vezérlő egység
ez egy mikro-számítógép mely begyűjti az összes adatot a fejésről és rendezi azokat 
tőgy-negyedenként. 
ez az egység egy jól látható megjelenítő felülettel van ellátva mely folyamatos tájékoztatást 
ad a fejésről.

MilconHM software
a magasabb szintű ellenőrzéshez ott van a milconhm rendszer mely lehetővé teszi az 
összes állat által leadott információk kezelését. 
minden fejés végén a milcon begyűjti a legjelentősebb adatokat:tejtermelés, ivarzás és 
szokatlan kérődzés. 
ez optimalizálja a tenyésztést és megelőzi a betegségeket.





milkline srl via mattei, 4 - loc. gariga - 29027 podenzano (pc) - italy
tel. +39 0523 524245 - Fax. +39 0523 524242 - www.milkline.com
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8500 pápa, jókai mór u. 76.
telefon - Fax: 06-89/511-015 - mobil telefon: 06-30/687-6102

 www.fejestechnika.hu - info@fejestechnika.hu


