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Konstrukce dojíren s technologií dojení Farmtec

❑ Tandemové dojírny – mechanické/pneumatické 
ovládání, autotandem

❑ Rybinové dojírny – mechanické/pneumatické 
ovládání, mechanický/pneumatický přítlak, rychlý 
odchod

❑ Paralelní dojírny – pneumatické ovládání

❑ Kruhové dojírny – rybinové/paralelní



Přiháněče dojnic PD-23 a PD-23S do 12m



Automatická shrnovací lopata
do stáje – Delta II

Robustní kuželočelní
převodovka

Čidlo pro 
počítání impulsů 

v čisté zóně

Pohonné kolo vlastní 
výroby

Podepřená hřídel 
převodovky

Hydraulický agregát 
pro automatické 
dopínání řetězu

Senzor max. vysunutí 
pístu

Spodní robustní 
kladky 

Cementovaný a 
povrchově kalený 

řetěz

Ovládací panel s 
řídícím SW vlastní 

výroby



Navíjecí příčky



Boční plachty – ručně ovládané

SKLÁDANÁ

Spodně rolovaná



Boční plachty – elektricky ovládané

MONO

DUO

CENTROL



KOMFORT

Boční plachty – elektricky ovládané



Fixační žlabové zábrany - headlocks



Zvedací brány, závory, branky do stájí

❑ ZVEDACÍ BRÁNY

❑ ZÁVORY

❑ BRANKY



❑ Izolované a vyhřívané

❑ Typové řady POLO, TRITON, NEPTUN, 
JUPITER, MERKUR

❑ Nohy žlabů v nerezovém a zinkovaném 
provedení, do betonu a na beton

❑ Přechody na původní řady, i na 
konkurenční výrobky

❑ Sklopná noha do soklu

❑ Různé doplňky

Napájecí žlaby pro skot



Neptun v zimě



◼ Stavebnicový systém

◼ možnost propojení boxů

◼ Samonosná konstrukce – bez 
kotvení do okolní stavby

UniBox
Rozebíratelné boxy pro telata 



UniBox
Rozebíratelné boxy pro telata 



Tubusová ventilace teletníků



Tubusová ventilace teletníků





A-Tech
systém automatického řízení stájových technologií



A·Tech pro řízení 
kejdového hospodářství  

VZDÁLENÁ 
UŽIVATELSKÁ 

SPRÁVA – POČÍTAČ, 
MOBILNÍ TELEFON, 

SMS ZPRÁVY

VZDÁLENÁ SPRÁVA 
DODAVATELE, 
DIAGNOSTIKA, 

LEVNĚJŠÍ SERVIS

INTUITIVNÍ 
OVLÁDÁNÍ, 
NASTAVENÍ 

PARAMETRŮ V 
JEDNODUCHÉM 

GRAFICKÉM 
PROSTŘEDÍ

VÝVOJ A VÝROBA FARMTEC a.s.



FUNKCE

TECHNOLOGICKO-ENERGETICKÉ FUNKCE :
• volitelné automatické režimy míchání
• udržení kejdy v homogenní kondici
• postupné zapínání agregátů - zamezení proudových rázů
• střídavé zapínání míchacích agregátů
• dávkové čerpání jako ochrana proti zamrznutí kejdy v potrubí
• časování čerpání - podle různých tarifních cen el. energie
• omezení ¼ hodinového maxima.

OCHRANNÉ FUNKCE:
Kromě stávajících povinných ochran agregátů i další detekční algoritmy.

EVIDENCE:
Všechny události (zapnutí vypnutí agregátů, hladiny a výdej kejdy)
se archivují.

VÝDEJNÍ MĚŘIDLO: Výdejní místo lze osadit průtokoměrem.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE VÝDEJE KEJDY – sofistikovaná nadstavba průtokoměru s identifikací 
odvozců (odběratelů) a zpracováním dat



ŘÍZENÍ VĚTŠÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ



Standart

stavba technologie rozvaděč elektromontáž

SMART(chytré)

stavba technologie rozvaděč elektromontáž

PROČ ZVOLIT CHYTRÉ ŘEŠENÍ

- Efektivní řízení systému, lepší přehled a zabezpečení
- Úspora elektrické energie
- Úspora mzdových nákladů (cca 0,5 hod. denní prac. doby)
- Úspora servisních nákladů
- Možno doplnit i do stávajících kejdových hospodářství 

Modelový příklad:  skladovací nádrž 5 500m3

navýšení investičních nákladů na chytré řešení: 
procentně 0,85%
absolutně 65 000,00 Kč;


