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TULAJDONSÁGOK

A GESTAL™ 3G RENDSZER ELŐNYEI

• WIFI kommunikáció az
etetőautomata és az irodai
számítógép között

• Gyors és egyszerű beüzemelés

• Csoportlétszámtól függően
több etetőautomata is
beállítható egy kutricába
• Pontos takarmány adagolás
• Egy szoftver a vemhes és a
szoptatós kocák
takarmányozási rendszeréhez
• Lefekvést gátló rúd, így a
koca nem marad bent az
etetőállásban

• Rendkívül stabil etetőállás
• Minimális karbantartási igény
• Pneumatika nélküli rendszer, így lényegesen kevesebb a
meghibásodási lehetőség
• Egyszerű használat (etetőautomata, szoftver)
• Rendszerellenőrzés, szerviz az interneten keresztül
(TeamViewer)
• Jelentős költségcsökkentés (kb. 25%-al olcsóbb mint a
hasonló etetőrendszerek)
• Nem szükséges betanuló állás a fiatal kocáknak

INNOVATÍV RENDSZER
A vemhes kocák csoportos takarmányozása az innovatív GESTAL TM  3G rendszerrel sok előnnyel bír a meglévő rendszerekkel szemben (elektronikus, önnyitható vagy fejelválasztós etetőállás). Összehasonlításképpen nem csak a kocák
adminisztrációja és kezelése könnyebb, hanem jobb a kocák közérzete és költségmegtakarítás érhető el a kocaszállás
át- vagy újraépítésekor. A rendszer kedvező alternatívát jelent a csoportosan tartott kocák takarmányozására, csökken a
kocacsoporton belüli rangsorért folyó harc és sokkal könnyebben tanulnak bele a kocasüldők mint a hagyományos elektronikus állásokba. Az etetőautomaták és a szoftver használata egyszerű.

Transponder full duplex

A HASZNÁLAT ELŐNYEI
• Bármilyen nagyságú kocacsoportnál használható
• 15 – 20 koca etetőállásonként
• Az első etetőállásba lépéskor a rendszer automatikusan regisztrálja és megeteti a kocát
• A takarmányt több adagban juttatja ki, és az maradéktalanul elfogy
• Nincs stressz, amikor a koca elhagyja az etetőállást
• A kocák saját maguk megtanulják az etetőállás használatát
• Egy szoftver a vemhes és a szoptatós kocák takarmányozási rendszeréhez. Így egy pillantásra látható a kocák
élettörténete.
• A szoftver sokoldalú kiértékelési lehetőségeket kínál. Az adatok egyszerűen továbbküldhetőek Excel-ben más
telepirányító szoftverek számára.   
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