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Automatele de lapte de la Holm & Laue sunt robuste, ușor 
de manevrat și garantează viței sănătoși grație amestecului 
individual și preparării igienice a laptelui. CalfExpert este 
un automat de lapte recent lansat pe piață ce stabilește noi 
criterii de referință.

Rezultat: mai multe funcții inteligente rapide, pentru a 
ușura munca și pentru a asigura o hrană optimă vițeilor.

Veți observa rapid cum CalfExpert revoluționează munca 
cu vițeii. Aveți întotdeauna toate informațiile importante 
la îndemâna dumneavoastră: la automat, la stația de 
alăptare sau de pe telefonul mobil. Pregătirea laptelui este 
accelerată, dar și curățarea automată. 

În sfârșit, hrănirea cu lapte integral este la fel de convenabilă 
ca hrănirea cu înlocuitorul de lapte (ÎL). În combinație cu 
rezervorul de răcire DoubleJug pentru lapte, CalfExpert 
controlează automat funcțiile, inclusiv curățarea din toate 
liniile și rezervoarele. Holm & Laue a decis în mod conștient 
împotriva ecranului tactil! Ați încercat vreodată să folosiți 
telefonul mobil murdari pe degete, purtând mănuși sau pe 
timp de iarnă? Suntem convinși că tastele SmartKeys și 
ecranul de 7 inch vă oferă conceptul ideal de operare. 

Echipamentul de referință printre 
automatele de alăptare viței



Laptele pentru fiecare vițel este mereu proaspăt amestecat de CalfExpert. Orice lapte rezidual este ținut 
cald și scos din sistem după pauze mai lungi de băut. Alte automate de alăptare viței funcționează cu 
un vas de stocare lapte. În laptele stocat astfel la 40°C, numărul de germeni se dublează la fiecare 20 de 
minute. În schimb, CalfExpert garantează o igienă maximă și o hrană adecvată pentru fiecare animal.

Cu Calf Expert, se pot implementa toate programele posibile de furajare. Curbele de furajare pot fi adaptate 
extrem de flexibil în fiecare din cele 8 curbe. Până la 16 ”puncte de control” vă permit să vă adaptați 
conceptul personal de furajare până la ultimul detaliu. Decideți în favoarea unuia dintre programele de 
furajare dovedite și prestabilite în CalfExpert.

Un vas de stocare lapte central are un alt dezavantaj decisiv: programele moderne de hrănire (de exemplu, 
programarea metabolică) necesită o concentrație mai mare de înlocuitor lapte la începutul creșterii (de 
exemplu 160 g / l) pentru a da un impuls energetic. Totuși, în faza de înțărcare, este necesară o concentrație 
mai scăzută (130 g / l). Această hrănire individuală a animalelor poate fi obținută numai dacă amestecul 
este pregătit individual pentru fiecare vițel, așa cum se întâmplă cu CalfExpert!

Hrănirea intensă în primele câteva săptămâni de viață a vițeilor va duce, de obicei, la producția de lapte 
semnificativ mai mare la maturitate. Cu toate acestea, în ceea ce privește înțărcarea corectă a vițeilor, de 
exemplu după o fază ad libitum, fiecare fermier se confruntă cu provocări speciale. Cu CalfExpert, fiecare 
vițel este înțărcat treptat, atât în ceea ce privește volumul, cât și concentrația.

Cu noul CalfExpert procesul de amestecare este mai rapid și reduce timpii de așteptare în stație, precum 
și scoaterea vițeilor din stație la terminarea furajării este mai rapidă, astfel rezultând optimizarea utilizării 
stațiilor de alăptare. Amestecarea rapidă asigură faptul că laptele este la stație după doar 3 secunde. După 
ultimul amestec, sistemul se schimbă imediat la cel de-al doilea mixer și este alăptat un alt vițel. În plus, 
prioritățile pot fi specificate în meniul CalfExpert, astfel încât vițeii tineri sau bolnavi să beneficieze de un 
tratament preferențial. Programul flexibil este o garanție suplimentară că timpul de hrănire al vițeilor este 
împărțit foarte uniform pe tot parcursul zilei, fără ca animalele să se aglomereze în jurul stațiilor. Astfel se 
reduce timpul de așteptare pentru efectivele mari de animale și asigură o experiență optimă.

Hrănirea flexibilă înseamnă că o gamă largă de înlocuitori de lapte și aditivi trebuie să fie pregătite într-
un mod optim și eficient. Vasul de amestec PowerMixer este dotat cu un agitator cu turație variabilă ce 
asigură o pornire ușoară pentru a evita stropirile și apoi amestecă intensiv pulberea de înlocuitor lapte. 
Acest lucru înseamnă că vițelul primește laptele său proaspăt amestecat direct la stație în doar 3 secunde.

Cu noul sistem QuadroFlex, patru viței pot fi alăptați în același timp cu două PowerMixere. Asta înseamnă că 
nu este necesar un sistem de partajare a laptelui. Cantitatea de hrană este determinată pentru fiecare vițel 
prin anumiți senzori. Dacă un vițel necesită o mixtură specială, de exemplu care să includă medicamente 
sau electroliți, numai stația soră de la același PowerMixer este oprită. Vițeii pot continua să fie hrăniți la 
ambele stații de la al doilea PowerMixer. Acest lucru permite ca 120 de viței să fie hrăniți la 4 stații de 
alăptare. Astfel, capacitatea CalfExpert a crescut cu cca. 20 - 30% față de predecesorul său H&L 100.

Procesul de hrănire poate dura mai mult timp când sunt implicați viței tineri sau slabi. CalfExpert previne  
separarea pulberii de înlocuitor de lapte printr-o amestecare ușoară și permanentă, iar dacă laptele se 
răcește, încălzitorul din mixer asigură menținerea amestecului la o temperatură constantă, chiar dacă 
vițelul are nevoie de mai mult timp să își consume porția.

Deoarece CalfExpert nu restricționează hrănirea la anumite ore ale zilei, vițeii pot veni să bea în orice 
moment. Aceștia nu vă vor mai vedea ca pe veterinari și prin urmare, vor rămâne calmi când oamenii 
vor intra în hambar. Vițeii mai mici și mai slabi au tot timpul să își bea complet rația. Și din moment ce 
CalfExpert lucrează cu o logică inteligentă de credit, toți vițeii au credit pentru alăptare în momente diferite. 
Asta înseamnă mai puține animale aglomerate la stație. Supapa anti-pirat oferă siguranța că vițeii mai 
puternici nu fură lapte. Rezultatul: un grup extrem de uniform și relaxat de viței!

Doze minime de aditivi pentru hrana animalelor pot fi adăugate la regimul de lapte pentru stabilizarea 
sistemului gastro-intestinal. Medicamentele pot fi adăugate la regimul de lapte al vițeilor bolnavi, iar 
electroliții pot fi alimentați cu un program dietetic specific. Puteți utiliza două doze de aditivi sub formă de 
pulbere și două doze lichide. Ca și în cazul programului de lapte, puteți programa diferite curbe de furajare 
și pentru aditivi. Asta înseamnă o flexibilitate maximă pentru sănătatea vițeilor!

CalfExpert este foarte delicat în timp ce pregătește tranziția vițeilor pentru concentrate și furaj uscat. La 
sfârșitul perioadei de alăptare, se reduce cantitatea alocată în pași mici de 0,2 l pe zi, stimulând astfel 
dezvoltarea sistemului digestiv.

Laptele integral este ideal pentru digestia vițeilor și duce la performanțe de top. Cu programul CalfExpert 
pentru lapte integral puteți seta porții de lapte integral sau puteți suplimenta laptele integral în programul 
de furajare flexibil. Ce se întâmplă cu automatul dumneavoastră de alăptare atunci când a fost consumată 
întreaga cantitate de lapte? Va furaja înlocuitor de lapte? Acest lucru provoacă stresul de schimbare în 
furajarea vițeilor dumneavoastră și este posibil să provoace probleme de digestie. 

“EvenMilk” - controlul inteligent al laptelui integral, știe cât de mult 
lapte integral este disponibil și cât de mult va fi furajat. Se asigură 
că laptele integral și înlocuitorul de lapte sunt amestecate în 
proporții echilibrate chiar și atunci când cantitățile de lapte integral 
fluctuează zilnic.

Lapte proaspăt preparat instant 8 curbe de furajare pentru flexibilitate maximă

Adaptare individuală Programare metabolică

Logica “QuickChange” pentru mai multă performanță
Amestecul omogen al înlocuitorului de lapte

QuadroFlex: hrănindu-se în același timp, dar flexibil

Și dacă lucrurile ar trebui să dureze mai mult?

Bucurați-vă de viței calmi și docili

Furajare specifică cu aditivi

Procesul de înțărcare

EvenMilk: Furajare inteligentă cu lapte integral

FURAJAREA INDIVIDUALĂ A ANIMALELOR PROGRAME FLEXIBILE DE FURAJARE



Până acum, toate sistemele de alăptare conțineau în mare măsură lapte contaminat, deoarece  curățarea 
nu se efectua destul de des sau suficient de bine. Stația de alăptare HygieneStation clătește întreg tubul 
de lapte până la tetină în timpul pauzelor mai mari de băut. În plus, circuitul de lapte este complet curățat 
de mai multe ori în fiecare zi. Când se folosește DoubleJug, linia de alimentare către CalfExpert se curăță 
automat cu ea. Acest lucru va reduce expunerea vițeilor la bacterii, pentru a îmbunătăți starea de sănătate 
a acestora fără a fi necesară curățarea manuală.

Software-ul  complet nou de control oferă claritate maximă și funcționare simplă a automatului CalfExpert. 
Toate datele vițeilor care au curbă de furajare individuală, listă de alarme, parametrii tehnici etc. pot fi 
deschise pe ecranul de 7 inch. Prin conexiunea Wi-Fi puteți accesa și date individuale pe dispozitive mobile 
sau primi notificări în cazul mesajelor de eroare.

Pentru a optimiza și mai mult curățarea, CalfExpert poate utiliza două tipuri de agenți de curățare: fie 
alternativ pentru fiecare ciclu de curățare, fie combinat într-un singur proces de curățare: (alcalin - clătire, 
acid - clătire). Pompele de detergenți de curățare sunt poziționate în exterior, astfel, ele pot trage direct din 
rezervoare. Acest lucru este sigur și foarte convenabil. În plus, CalfExpert generează mesaje automate de 
îndată ce un recipient este gol.

În mod conștient nu am utilizat tehnologia tactilă și folosind așa-numitele SmartKeys (taste inteligente), 
CalfExpert poate funcționa fiabil chiar și în condiții de îngheț, în ploaie, prin mănuși sau chiar cu degetele 
murdare. Instrumentele SmartKeys iluminate vă ghidează prin program. 

Două uși mari protejează compartimentul critic în care sunt instalate bolurile mixerului. Aceasta menține 
insectele departe de lapte și evită problemele din sistemul de alăptare.

Vițeii care sunt alimentați cu hrană bogată energetic încep lactația la o vârstă mai fragedă și produc mai 
mult lapte mai târziu! Cu CalfExpert aveți, de asemenea, cele mai bune condiții pentru o sănătate perfectă 
a animalelor. Aceasta înseamnă o rată mai scăzută a mortalității și mai multe animale în efectivul fermei 
dintre produșii dumneavoastră. În schimb, acest lucru vă oferă posibilitatea de a vă selecta produșii pe care 
vreți să îi păstrați dumneavoastră în mod sistematic și puteți să vindeți surplusul de juninci pentru profit.

Ecranul de 7 inch nu este doar  pentru citirea convenabilă a tuturor datelor vițeilor. Apăsând tasta cu 
pictogramă de carte, se deschid textele de ajutor și informațiile din instrucțiunile de utilizare a fiecărei 
opțiuni din program.

Organizați-vă dumneavoastră timpul de îngrijire a vițeilor, fără a vă influența programul zilnic. Există 
adesea alte sarcini și responsabilități care trebuie luate în considerare dimineața și seara precum: mulsul 
și hrănirea vacilor, micul dejun pentru familie sau pregătirea copiilor pentru școală! CalfExpert hrănește 
vițeii în locul dumneavoastră!

Vițeii iubesc spațiile în aer liber, la fel și CalfExpert-ul tău! Este echipat cu un program anti-îngheț care 
se activează automat. Senzorii din fiecare stație de alăptare HygieneStation și din camera de amestec 
CalfExpert măsoară temperatura ambientală și apoi adaptează în mod corespunzător temperatura și 
intensitatea de amestecare a programului anti-îngheț. Puteți spăla suprafețele exterioare ale automatului 
de alăptare cu apă, deoarece componentele sunt impermeabile.

Cu CalfExpert, toți angajații știu ce și când trebuie să facă. Aceștia efectuează inspecții, schimbări ale 
tetinelor, etc. la perioade regulate. CalfExpert generează în timp util notificări pentru înlocuitorul de lapte, 
laptele integral sau agentul de curățare. Pentru a evita agitația și lucrurile făcute în grabă, CalfExpert nu vă 
informează că “rezervorul pentru înlocuitorul de lapte este gol”, ci vă reamintește cu câteva ore în avans că 
nivelul de umplere este scăzut.

Inspectarea periodică a echipamentului este ușoară: puteți testa rapid și ușor toate componentele 
CalfExpert importante în meniul de întreținere. De asemenea, puteți efectua rapid calibrarea, deoarece 
software-ul vă spune mereu exact ce să faceți. Vă recomandăm ca service-ul CalfExpert-ului să fie 
realizat de un tehnician calificat, cel puțin o dată pe an. Acest lucru vă oferă certitudinea că automatul 
dumneavoastră de alăptare va fi gata pentru următorul ciclu de creștere.

Software-ul opțional CalfGuide, cu CalfGuide Cloud face la cerere, lucrurile mai convenabile. Aici, datele 
vițeilor pot fi evaluate mai ușor și mai clar. Toate informațiile suplimentare pot fi exportate ulterior. 
CalfGuide vă oferă, de asemenea, ajutor “de gestionare a problemelor” și vă informează pe dumneavoastră  
sau pe angajații dumneavoastră, dimineața ce sarcini trebuie făcute pe parcursul zilei.

Cu 4 posturi de alimentare, CalfExpert vă poate alimenta 100 de viței, în anumite circumstanțe chiar până 
la 150 de viței! În cazul în care numărul de viței pe care îl hrănești acum este mai mic, designul modular 
inteligent al sistemului nostru de alimentare automată permite actualizări viitoare în orice moment, cu 
toate opțiunile disponibile. Așa că economisiți acum, dar puteți folosi toate posibilitățile mai târziu.

Curățarea furtunului, inclusiv a tetinei Software-ul CalfExpert

Doi agenți de curățare

Taste Smart

Protecție împotriva insectelor

Mai multe venituri datorită performanțelor îmbunătățite

Instrucțiuni de utilizare integrate

Obțineți timp și flexibilitate

Gata să lucreze indiferent de vreme

Rutine de lucru automatizate

Întreținere simplă

CalfGuide

Un alimentator care are un potențial în creștere

CURAT ȘI FIABIL MUNCĂ INTELIGENTĂ – PERFORMANȚE MAI BUNE 



Noua stație de alăptare pentru 
automatul CalfExpert

Cu noua HygieneStation, tetina este curățată 
pe exterior cu presiune și apă proaspătă după 
fiecare vizită. Infecția cu germeni pe tetină scade 
astfel cu 80%!

Știți unde se află cel mai mare număr de germeni din 
adăpostul vițeilor? Exact! În locul în care toți vițeii vin 
să bea lapte de mai multe ori pe zi. Stația de alăptare 
HygieneStation asigură acum curățenia.

Pentru mulți fermieri, un volum redus de muncă este 
un argument important în favoarea automatelor de 
alăptare viței. Noul HygieneStation face acum munca 
mult mai ușoară.

Imediat ce un vițel ridică tetina, o cantitate 
mică de lapte îi este pompată în gură. Aceasta 
stimulează impulsul inițial de băut al vițelului.
Învățarea manuală este necesară numai în 
cazuri excepționale. În cazul în care instruirea 
manuală este încă necesară, laptele poate fi 
pompat în tetină prin apăsarea unei taste.

Tetina de la stația de alăptare este poziționată 
astfel încât să se încline în jos în mod similar cu 
mameloanele vacii. Când capul este întins, acest 
lucru încurajează reflexul natural al canalului 
esofagian și reduce riscul de trecere a laptelui în 
rumen. Prin urmare, imită poziția naturală la supt. 

Tetina poate fi schimbată foarte ușor datorită 
unui dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă.

Fiecare vițel produce salivă când bea. Cu 
HygieneStation, saliva este colectată împreună 
cu apa de curățare a tetinei într-un bol care 
este spălat după fiecare proces de hrănire. 
Asta înseamnă că podeaua din zona stației de 
alimentare rămâne curată.

Multe stații de alăptare sunt instalate direct în 
boxa vițeilor. Stația de alăptare poate fi înclinată 
la un unghi de 90°, astfel încât dejecțiile să poată 
fi îndepărtate și întreaga suprafață să poată fi 
curățată fără probleme cu ajutorul unui tractor.

Practica a arătat că vițeii se pot orienta mai bine 
când tetina este luminată. Consumul de lapte 
crește noaptea, iar procesele de hrănire sunt 
distribuite uniform pe o perioadă de 24h.

Întotdeauna o tetină curată Vițeii se învață singuri

Poziție naturală la supt

Dispozitiv de fixare rapidă a tetinei

Curăță castronul de salivă

Stația poate fi rabatată pentru curățare

LED-uri de lumină pentru tetină

SĂNĂTATEA IDEALĂ A VIȚEILOR REDUCE VOLUMUL DE MUNCĂ

Până acum am aflat că automatul CalfExpert amestecă 
mereu laptele proaspăt, în funcție de nevoile individuale ale 
vițeilor, la temperatura potrivită. CalfExpert curăță toate 
tuburile în mod automat.

Cu toate acestea, locul în care vițelul bea laptele este neglijat 
în cazul în care se utilizează automate convenționale 
de alăptare viței. Acesta este motivul pentru care mulți 
veterinari sunt sceptici cu privire la transmiterea bolilor prin 
utilizarea aceleiași tetine.

Aici, HygieneStation de la Holm & Laue stabilește un nou 
punct de referință, nu numai din punct de vedere al igienei, 
ci și prin creșterea productivității muncii.



CalfExpert înregistrează creșterea zilnică a 
vițeilor folosind scala de cântărire a picioarelor 
din față. Vițeii care cresc repede încep să 
mănânce concentrate și fân la o vârstă fragedă 
și prin urmare, pot fi înțărcați mai devreme pe 
baza dezvoltării individuale a greutății.

Scala de cântărire a animalelor nu numai că 
detectează creșterea vițeilor, ci înregistrează 
și o scădere a creșterii. Aceste informații sunt 
folosite pentru a păstra liste de alarme separate 
și pentru a ajuta la identificarea vițeilor bolnavi 
într-un stadiu incipient. Astfel, pot fi adesea 
tratați înainte ca boala să se agraveze.

La sfârșitul creșterii, obțineți informații valoroase 
despre evoluția fiecărui vițel individual. Acest 
lucru vă va ajuta să luați decizii importante cu 
privire la vițeii de sex feminin care  ar trebui să vă 
suplimenteze efectivul de vaci de lapte și animale 
care ar trebui vândute din cauza creșterii lente.

Există viței care au tendința de a suge unii de 
la alții. Deși întregul principiu funcțional al Calf-
Expert și HygieneStation este conceput pentru a 
preveni acest lucru, uneori poate fi utilă blocarea 
animalelor în timp ce se hrănesc la stație, astfel 
încât să se poată hrănii în pace. Ușa care poate fi 
blocată funcționează pneumatic și are nevoie de 
o conexiune cu aer comprimat la HygieneStation.

Dacă funcția de înclinare nu este necesară și 
vițeii mari trebuie hrăniți la stația de alăptare 
(de exemplu la fermele de vaci de carne), stâlpul 
poate fi întărit. În acest caz, stâlpul este fixat pe 
podea, crescând astfel stabilitatea.

Posibilitatea de a prepara amestecuri 
suplimentare cu CalfExpert este un mare 
avantaj pentru că laptele poate fi pompat 
convenabil direct într-o găleată. Cu ajutorul 
valvei suplimentare de lapte puteți decide dacă 
un vițel va fi alăptat suplimentar la stație sau 
laptele trebuie pompat direct într-o găleată de 
alimentare.

Fermierii doresc ca vițeii să câștige mult în greutate. 
Cu toate acestea, cântărirea vițeilor este obositoare și 
necesită multă disciplină. Un cântar la stația de alăptare 
colectează, în timp informații importante.

Au fost deja prezentate câteva opțiuni ale 
echipamentului HygieneStation, însă și mai multe 
opțiuni veți găsi mai jos.

Vă aflați în boxa vițeilor în perioada de învățare 
a acestora și doriți să aruncați o privire rapidă la 
afișajul automatului? Această dorință este îndeplinită 
mulțumită noului afișaj de pe stația HygieneStation.

Montat direct pe stație sau chiar pe perete, 
afișajul HS indică informații relevante despre 
viței. Numărul de viței este afișat în cifre foarte 
mari. În plus, puteți citi cantitatea rămasă și 
starea alarmei. La apăsarea unui buton puteți 
vedea și vițeii cu credit sau alarme afișate 
succesiv. Acest lucru înseamnă că nu mai este 
necesar să vă mișcați în mod constant între 
cușeta vițeilor și afișajul automatului CalfExpert.

Alături de stația de alăptare, stațiile de alimentare 
cu concentrate pot alimenta concentrate sau 
cereale vițeilor. Cantitatea mâncată de fiecare 
vițel este înregistrată, deoarece se iau în calcul 
cantitățile reziduale. Un aspect deosebit este 
faptul că este posibilă și înțărcarea în funcție 
de consumul actual de furaj concentrat. Așadar, 
vițeii al căror sistem digestiv a fost deja adaptat 
la consumul de hrană uscată pot fi înțărcați într-
un timp mai scurt.

Este posibil, de asemenea, să preparați un 
mix suplimentar direct la stație prin afișajul 
HygieneStation și să îl alimentați sau să-l 
pompați într-o găleată.

Puteți să citiți cu ușurință cantitatea rămasă și 
să estimați cât va dura vizita curentă. Starea de 
alarmă este, de asemenea, ușor de recunoscut 
pe baza unei scări de măsurare.

Înțărcare individuală

Control mai bun

Informațiile despre greutate fac 
posibilă selectarea

HygieneStation poate fi închisă

Varianta Heavy-Duty

Valvă suplimentară de lapte

Ecranul de pe HygieneStation

Stația de concentrate

Vreți mai mult?

Starea de credit și alarmă

CONTROL ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE OPȚIUNI VIITOARE ALE STAȚIEI DE ALĂPTARE HYGIENESTATIONȚINEȚI EVIDENȚA LA TOT



Toate datele despre viței
într-un singur loc
Nu ar fi frumos să puteți accesa oricând toate informațiile 
despre viței, de pe PC sau pe dispozitive mobile? Cum ar fi 
dacă toate dispozitivele pe care le folosești pentru creșterea 
vițeilor precum automatele de alăptare CalfExpert,  Milk Taxi 
și scalele de cântărire CalfControl s-ar putea interconecta 
pentru a schimba date automat și s-ar completa reciproc? 
Dacă angajații dumneavoastră ar putea vedea atunci listele 
de alarmă pe propriile lor smartphone-uri sau tablete și ar 
putea lucra prin sarcini, astfel toate muncile din hambarul 
vițeilor ar fi clar definite. 

Toate acestea sunt posibile folosind CalfGuide, sistemul 
de gestionare și centrare date pentru creșterea vițeilor. 
Sistemul central CalfGuide colectează toate datele din 
automatele dumneavoastră de alăptare, Milk Taxi-uri sau 
scalele de cântărire WeightControl și vi le pune la dispoziție 
într-o formă bine structurată.

Cu noul CalfGuide puteți controla și configura toate 
dispozitivele la nivel central, iar o interfață practică de 
export oferă altor programe de gestionare a efectivelor cele 
mai importante date după terminarea creșterii.

Astfel, CalfGuide este interfața de gestionare a creșterii 
vițeilor dumneavoastră și dezvoltarea ulterioară a acestora 
în vaci de înaltă performanță.

PROCESAREA ȘI 
ANALIZAREA DATELOR

Milk Taxi: Verifică starea 
Milk Taxi-ului, configurația curbelor 
de furajare și a datelor de pe cușete

WeightControl: Înregistrează 
greutatea și alte date, de ex. 

data de naștere, determinarea 
creșterii zilnice în greutate

CalfExpert: Istoric detaliat 
al hrănirii pentru toți vițeii și  
interconectare cu mai multe 

automate CalfExpert. 

Aplicația CalfGuide: Parametrii 
CalfExpert selectați direct pe 

telefonul mobil

CalfGuide Cloud: Acces 
complet flexibil la toate datele 

de oriunde

Sistemul de Management: controlul 
tuturor dispozitivelor - de la birou sau 
prin intermediul dispozitivelor mobile

COLECTAREA DATELOR

Asignarea sarcinilor: Pregătirea și 
planificarea activităților de rutină și 

activitățile curente în fiecare zi

Interfață externă: schimbul de date 
cu alte programe de gestionare

 a efectivelor



Luând liste clare ca punct de plecare, navigați 
direct la curba de furajare și creștere a vițeilor 
individual. Funcția de calendar vă permite să 
urmăriți incidentele anterioare și să planificați 
sarcini viitoare. Acest lucru oferă ușor o imagine 
de ansamblu bună și analizează individual 
animalele în cele mai mici detalii. 

CalfGuide calculează un indice de alarmă 
pe baza unei game largi de date, cum ar fi 
consumul de hrană, viteza de băut, frecvența 
vizitei, dezvoltarea greutății etc. Aceasta  permite 
angajaților dumneavoastră să vadă imediat care 
dintre viței au nevoie de atenția dumneavoastră 
în primul rând. În plus, anomaliile, cum ar fi boala, 
pot fi înregistrate într-un “jurnal de evenimente” și 
sunt astfel documentate clar.

CalfGuide îți organizează munca și îți amintește 
ce trebuie făcut. Deplasați-vă la un stand nou 
după X zile! Se separă vițeii de sex masculin 
după X zile! Definiți pur și simplu toate sarcinile 
recurente odată sub formă de evenimente sau 
ToDos, iar CalfGuide vă va reaminti ce trebuie 
făcut în fiecare zi.

CalfGuide vă arată toate mesajele de eroare 
tehnice referitoare la automatul de alăptare, 
chiar și cele pe care CalfExpert le-a rezolvat. 
notificări de gol pentru agenții de curățare sau 
un sistem de avertizare timpurie pentru laptele 
integral scăzut sau nivelul înlocuitorului de 
lapte la CalfExpert sunt trimise prin intermediul 
sistemului CalfGuide.

CalfGuide nu uită nimic. După ce vițeii au fost 
înțărcați, toate datele precum cantitatea de 
hrană, dezvoltarea greutății, tratamentele etc. 
sunt salvate permanent într-o arhivă. Cu alte 
cuvinte, CalfGuide vă permite să vedeți - mulți 
ani mai târziu - cum ați hrănit cele mai bune vaci 
când au fost doar viței. Acest lucru vă ajută să vă 
optimizați programele de hrănire pe termen lung.

Pasteurizarea este un proces deosebit de 
delicat, deoarece calitatea laptelui poate suferi 
din cauza problemelor de temperatură din 
acest proces. Cu sistemul CalfGuide vă aflați în 
siguranță, deoarece înregistrează întotdeauna 
temperatura exactă pentru dumneavoastră și 
indică dacă au apărut discrepanțe.

Datele importante ale vițeilor pot fi adaptate 
și configurate direct în programul CalfGuide. 
Acestea includ: vârsta, asignarea grupelor, 
curbele de furajare, modificările individuale 
ale planurilor de furajare și multe altele. Odată 
terminate, configurările sunt aplicate automat 
de către CalfExpert sau Milk Taxi.

Managementul vițeilor

Indexul sănătății Agendă fermier

Notificări de defecțiuni tehnice

Arhiva

Pasteurizare

Control bidirecțional

DATE CURENTE DESPRE VIȚEI INSTRUMENTE DE SPRIJIN

CalfGuide vă oferă o imagine de ansamblu a tuturor 
automatelor de alăptare și a tuturor vițeilor 
din fermă. 

Toți angajații știu ce trebuie să facă și când. Puteți să 
țineți cont de toate etapele de lucru și de dezvoltare a  
vițeilor în orice moment.

Datele din automatele de alăptare sunt 
înregistrate și gestionate centralizat pe un 
server. Sistemul CalfGuide oferă o conexiune de 
internet Wi-Fi în hambar pentru a putea beneficia 
de toate funcțiile în orice moment, de exemplu: 
cu o tabletă. Este de la sine înțeles că puteți 
integra CalfGuide în rețeaua dumneavoastră de 
ferme, permițându-vă să utilizați toate funcțiile 
CalfGuide din birou. Conexiunea opțională a 
sistemului CalfGuide la internet permite accesul 
extern prin CalfGuide Cloud.

CalfGuide este interfața centrală din adăpostul de 
viței. Odată ce un vițel este înregistrat în sistem 
printr-un transponder electronic în ureche, datele 
sunt importate pe fiecare dispozitiv la care este 
conectat vițelul. Chiar dacă vițelul se deplasează 
de la un automat de alăptare CalfExpert la 
al doilea, hrănirea va continua la următorul 
CalfExpert exact la punctul corect din curba de 
furajare și toate datele deja înregistrate sunt 
importate.

Cu CalfGuide Cloud puteți accesa serverul Calf-
Guide prin intermediul internetului. Acest lucru 
vă permite să urmăriți datele și informațiile de 
oriunde din lume sau să permiteți tehnicienilor 
de service să analizeze problemele tehnice  dacă 
acestea apar.

Importanța creșterii vițeilor pentru performanță 
în perioada maturității este bine cunoscută și 
descrisă în detaliu în acest manual. Prin urmare, 
este bine să exportați cele mai importante 
informații despre vițeii dumneavoastră în 
programul de gestionare a efectivelor de vaci 
după ce vițeii au crescut. CalfGuide oferă o 
gamă largă de protocoale și rapoarte de export 
în acest sens.

O selecție limitată de informații poate fi accesată 
direct pe telefonul mobil, utilizând aplicația 
CalfGuide. Aceasta include lista cu detalii pentru 
Milk Taxi sau detalii despre listele de viței din 
Calf-Expert. În plus, notificările pot fi recepționate 
și pot fi solicitate sarcini de la automatul de 
alăptare sau din ToDos. Cu CalfExpert, aplicația 
funcționează chiar și fără CalfGuide, direct prin 
interfața Wi-Fi a automatului de alăptare.

LAN / Wi-Fi - PC sau tabletă

Rețea cu mai multe Milk Taxi-uri și 
automate de alăptare viței CalfExpert

CalfGuide Cloud

Comunicarea cu sistemele externe de 
gestionare a efectivelor

Aplicația CalfGuide

REȚEAUA CROSS-SYSTEM

Oricine poate fi scuzat pentru că nu a reușit să țină pasul 
cu tehnologia. Volumul mare de informații generat de 
viței poate fi sistematizat în sistemul CalfGuide. 

CalfGuide procesează un flux mare de date primite 
de la vițeii dumneavoastră astfel încât să vă puteți 
concentra pe cele mai importante informații.



Dilema stocării laptelui 
integral
Alimentația cu lapte integral devine din ce în ce mai 
importantă în creșterea vițeilor. Totuși, există câteva 
obstacole tehnice care trebuie depășite pentru alimentarea 
la automatul de alăptare: trebuie să existe o cantitate 
constantă de lapte în rezervorul de stocare, deoarece vițeii 
vin să se hrănească pe tot parcursul zilei, dar în cazul în care, 
vițeii beau mai mult decât de obicei, rezervorul se golește 
prea repede și animalele nu primesc lapte pentru o anumită 
perioadă de timp.

De multe ori, în cisternă rămâne lapte neconsumat, ca atare 
aceasta trebuie reumplută și curățată. Deoarece acest 
lucru este costisitor, laptele proaspăt este adăugat adesea 
peste laptele vechi din rezervor și alăptarea continuă fără ca 
rezervorul de depozitare să fie curățat corespunzător.

În plus, rezervoarele de lapte convenționale încep să 
înghețe când nivelul din rezervor este foarte scăzut, ceea ce 
reprezintă o problemă. Aceasta dăunează laptelui și pune o 
presiune asupra echipamentului.

Din acest motiv, Holm & Laue a dezvoltat soluția finală 
pentru stocarea laptelui integral pentru automatele de 
alăptare CalfExpert. 

Aflați pe pagina următoare cum DoubleJug rezolvă ușor 
toate aceste probleme descrise mai sus.

Automatul de alăptare viței CalfExpert preia 
laptele de la unul dintre tancuri. În cazul în care 
acest rezervor se golește, DoubleJug se comută 
automat la al doilea rezervor, iar CalfExpert 
poate continua să alimenteze fără întrerupere. 
Asta înseamnă că nu există timpi de așteptare 
și întreruperi în hrănire, făcând astfel ideală 
utilizarea la performanțe ridicate a automatului 
de alăptare CalfExpert.

DoubleJug este echipat cu o unitate de răcire 
pentru ambele rezervoare. Chiar și cantități mici 
de lapte sunt răcite eficient fără îngheț.

DoubleJug este controlat prin CalfExpert și 
programat de pe afișajul automatului. Acest lucru 
permite ca starea rezervorului să fie vizualizată 
direct la automat și în CalfGuide în orice 
moment. Există un ecran de afișare informații 
atașat direct la DoubleJug, care indică cele mai 
importante informații, cum ar fi temperatura și 
nivelul de umplere, direct în hambar.

Datorită designului său pătrat, rezervorul nu 
ocupă mult spațiu în adăpostul vițeilor. Asta 
înseamnă că acesta poate fi poziționat în 
apropierea automatului de alăptare CalfExpert.

• Sistem cu rezervor dublu
- Funcția de umplere automată: în momentul în care un 
rezervor e plin, sistemul de umplere continuă automat 
umplerea celuilalt rezervor.
- Funcția de golire automată: când un rezervor se 
golește,  DoubleJug trece automat la rezervorul plin.
• Răcire rapidă pentru a reduce creșterea bacteriilor.
• Ideal pentru CalfExpert și pentru alte automate.
• Program de spălare (CIP); 10 minute ciclu spălare.
• Control digital al rezervorului prin CalfExpert  
(sincronizarea ciclurilor de curățare ale CalfExpert și 
DoubleJug).

De îndată ce primul rezervor este gol, acesta este 
curățat automat. Asta înseamnă igienă maximă 
și cea mai bună calitate a laptelui. Ciclurile de 
curățare sunt coordonate prin comunicarea 
directă cu CalfExpert. Astfel, curățarea zilnică a 
liniei de lapte între DoubleJug și CalfExpert are 
loc doar atunci când rezervorul de lapte este 
curățat. Acest lucru minimizează orice timp de 
așteptare pentru viței.

Odată ce un rezervor a fost curățat, DoubleJug 
este pregătit pentru umplere. În mod obișnuit, 
ambele rezervoare sunt încărcate pentru a 
profita de capacitatea maximă a dispozitivului 
DoubleJug. Avantajul sistemului cu două 
camere este acela că DoubleJug poate fi umplut 
în orice moment fără a trebui să aștepte exact 
momentul în care rezervorul de lapte este gol. 
Nu există nici o cantitate reziduală și nici o 
perioadă în care CalfExpert nu mai hrănește din 
cauza lipsei de lapte.

24 ore de hrănire cu lapte integral

Echipamente de răcire

DoubleJug controlat prin CalfExpert
Potrivit pentru spații înguste

Caracteristici

Curățarea automată

Reumpleți ori de câte ori este necesar Specificații tehnice

DOUBLEJUG – UNIC ÎN STOCAREA LAPTELUI

DoubleJug este un rezervor de lapte care a fost 
proiectat pentru automatele de alăptare a vițeilor. 
Deoarece există două tancuri integrate într-o unitate, 
laptele este mereu disponibil la o igienă optimă.



Viței mai sănătoși datorită laptelui 
pasteurizat
Studiile și experiența practică arată că vițeii cresc mai bine 
atunci când sunt hrăniți cu lapte integral. În ceea ce privește 
materia uscată, conținutul de proteine este de aprox. 28% 
și grăsime aprox. 30%. De obicei, un corespondent de 
înlocuitor de lapte sub formă de pudră nu este disponibil 
pe piață. Cu toate acestea, laptele proaspăt de vaci conține 
bacterii care pot fi periculoase și sunt susceptibile de a 
provoca diaree la viței sau mastită mai târziu la vaci.

Pasteurizarea poate distruge până la 99,5% din bacterii 
și transformă astfel laptele contaminat într-un aliment de 
înaltă calitate. 

Metoda de pasteurizare utilizată de MilkTaxi este potrivită 
pentru pasteurizarea cantităților de lapte până la 250 l. 
Dacă sunt necesare cantități mai mari, în cazul Milk Taxi-
ului tehnologia este limitată. În astfel de cazuri, așa-numita 
“metodă HTST” (metoda de temperatură înaltă de scurtă 
durată, pasteurizare la 73°C timp de 15 secunde) s-a dovedit 
a fi pasteurizare de tip flow. Laptele este pasteurizat 
continuu, timpul de execuție este determinat de cantitatea 
disponibilă.

Așadar, pasteurizatorul MiniFlash poate fi integrat perfect în 
procedeele fermei și funcționează cu o eficiență energetică 
optimă utilizând metoda HTST.

De ce trebuie să aruncați laptele care nu poate fi 
comercializat dacă poate fi pasteurizat și utilizat 
pentru hrănire? Prin utilizarea laptelui pasteurizat 
puteți beneficia de avantajele alăptării cu lapte 
integral, scăpaţi de costurile pentru laptele praf 
și creşteţi vițeii sănătoși cu costuri mici.

MiniFlash pasteurizează mai mult de 4 l lapte pe minut. 
Are un rezervor de lapte de 150 sau 300 l, ceea ce îl face 
ideal pentru fermele care au mai mult de 50 de viței de 
alăptat.

Odată pasteurizat, laptele poate fi pompat direct 
într-un Milk Taxi sau în rezervorul de stocare 
(DoubleJug) al automatului de alăptare. Această 
operațiune face ca MiniFlash să fie sursa 
centrală pentru furajarea cu lapte integral.

Laptele pentru viței se depozitează în rezervorul 
de lapte integral (150l - 300l). Amestecarea 
obișnuită împiedică formarea de spumă, iar 
funcția de răcire integrată previne creșterea 
bacteriilor nedorite. Răcirea este setată astfel 
încât să nu înghețe în rezervor, chiar dacă nivelul 
de umplere este scăzut.

MiniFlash este echipat cu un sistem de curățare 
complet automat. Acesta asigură igiena 
maximă și biosecuritatea în 4 etape (clătire 
preliminară, curățare alcalină, curățare cu acid, 
post-clătire). Dozarea precisă a agenților de 
curățare este garantată de pompele peristaltice.

• Pasteurizator eficient de tip HTST cu schimbător 
de căldură în plăci.

• Rezervor de stocare pentru laptele integral                    
de 150 l sau 300 l cu răcire și agitator.

• Control digital cu afișaj de comandă (curbe de 
temperatură, etc.) 

• Se pot programa până la 3 perioade de pasteurizare
• Curățare automată cu bază și acid
• Structură completă din oțel inoxidabil
• Instalare simplă
• Opțiune ideală pentru sistemele automate de muls

În cazul în care sunt utilizaţi roboţi de muls, 
laptele poate fi separat și stocat pentru alăptarea 
viţeilor în MiniFlash. Laptele poate fi pompat 
continuu în rezervorul de stocare din MiniFlash, 
unde se menține rece și proaspăt până când 
începe pasteurizarea.

Principiul pasteurizării HTST folosește căldura 
intrinsecă pentru a preîncălzi laptele răcit. Acest 
lucru reduce semnificativ consumul de energie 
în comparație cu sistemul de pasteurizare al Milk 
Taxi-ului. Pe lângă temperatura de pasteurizare 
(73°C), se poate seta și temperatura finală 
necesară. În concluzie, dacă doriți să efectuați 
hrănirea direct după pasteurizare, nu trebuie 
să încălziți laptele. În plus, puteți programa 
toate orele de pornire, astfel încât MiniFlash să 
pornească automat toate procedurile.

Economisește bani

Alăptarea cu Milk Taxi sau cu CalfExpert

Rezervor pentru lapte integral crud

Curățare și igienă

Caracteristici

Integrarea în sistemele automate de muls

Sistem HTST - eficient

Specificații tehnice

MINIFLASH - PASTEURIZARE EFICIENTĂ



Stația de alăptare HygieneStation
• Până la 4 stații de alăptare posibile cu un CalfExpert
• Pompa este un instrument de învățare automat și 

manual pentru viței, deoarece furnizează furajarea 
cu lapte la tetină

• Supapă anti-pirat: previne furtul de lapte dintre viței
• Este posibilă o distanță de până la 7m între 

automatul de alăptare și stații 
• Recunoașterea animalelor prin intermediul 

identificării H&L - transpondere ISO cu fixare la gât 
sau în ureche 

• Stația poate fi rabatată pentru curățare
• Iluminare tetină LED și vas pt. colectarea salivei

Curățarea tetinei
• Tetina clătită cu apă după fiecare vizită

Al doilea PowerMixer
• Hrănirea simultană a doi viței
• Cu logică SoftStart și încălzitor de lapte

Ecranul de pe HygieneStation
• Afișează numărul animalului
• Indicații de alarmă și vițeii cu credit
• Eliberarea unui amestec suplimentar

QuadroFlex
• Alăptare simultană a 4 viței, cu adaptare 

flexibilă la nevoile individuale ale vițeilor

Cântar
• Cântar pentru picioarele anterioare în 

stația de alăptare pentru gestionarea 
individuală a vițeilor și funcția de înțărcare

Dozator aditivi
• Două dozatoare pentru aditivi pulbere și 

medicamente, cu program dietetic pentru 
prevenirea diareei

• Două dozatoare lichide pentru aditivi lichizi 
și medicamente

Extinderea camerei cu pulbere
• Înălțător rezervor pulbere pentru încă 25 kg 

ÎL (înălțimea de umplere 138 cm)

Milkboy
• Rezervor de stocare (110 l) pe roți
• Agitare la intervale fixe controlate de 

către CalfExpert
• Răcirea cu apă (fără energie 

necesară) controlată de un 
termostat

Opțiunea de alăptare cu lapte integral
• Sistem de lapte integral pentru distribuirea 

variabilă a procentelor de lapte integral de 
la 35 la 100%, dotat cu o spirală eficientă 
a schimbătorului de căldură și curățare 
automată ca standard

DoubleJug rezervor de răcire lapte
• Rezervor dublu de răcire (2 x 190 l 

sau 2 x 380 l)
• Control prin CalfExpert
• Curățarea complet automată a liniei 

de alimentare

• 1 PowerMixer cu SoftStart și încălzitor
• Lapte proaspăt preparat pentru fiecare animal
• Software-ul de hrană CalfExpert cu instrucțiuni de 

utilizare integrate și funcții de ajutor
• 8 curbe de furajare pre-setate (inclusiv curba 

metabolică de furajare), cu posibilități de adaptare 
individuale pentru animale

• Curățarea vasului de amestec și a furtunului de lapte
• Două pompe de detergent pentru curățarea automată 

a tuturor componentelor de lapte cu notificare 
automată când detergentul este la limita minimă 

• Temperatură de spălare până la 65 °C
• Suprafețe ușor de curățat din oțel inoxidabil sau 

plastic
• Depozit pulbere pentru înlocuitor lapte de 50 kg cu 

înălțimea de umplere de numai 112 cm

• Șnec puternic de transport pulberi adecvat pentru 
diferiți înlocuitori de lapte

• Notificare prealabilă de ”gol” pentru pulberea de 
înlocuitor de lapte

• Afișaj de 7 “ cu SmartKeys (taste inteligente)
• Înregistrarea automată a vițeilor noi
• Capabilități de hrănire prin flexibilitate, pentru a evita 

orele normale de hrănire
• Logica QuickChange pentru o schimbare mai rapidă 

a creditelor între viței
• Până la 250 de date despre viței reținute în memorie
• Program anti-îngheț care este activat automat
• Ușă de protecție împotriva insectelor furnizată în 

modelul standard
• Wi-Fi ca standard în automatul de lapte viței
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DOTĂRI ŞI OPŢIUNI

Stația de concentrate
• Înregistrarea cantităților și funcția de înțărcare

CalfGuide
• Software de gestionare cu server propriu
• Controlul bidirecțional al CalfExpert-ului
• Variantă funcțională locală cu integrare în cloud

Aplicația CalfGuide
• Cele mai importante informații pe smartphone
• Notificări pentru alerte ( ex. înlocuitor de lapte gol)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificații tehnice pentru CalfExpert Specificații tehnice pentru HygieneStation

HygieneStation

HygieneStation

Curățarea



Un nou concept pentru 
adăpostul vițeilor
Un mediu de lucru plăcut, aer proaspăt pentru vițeii sănătoși,  
un concept de alimentare de înaltă performanță,  laptele 
integral de înaltă calitate și înlocuitorul de lapte, sunt pietrele 
de temelie ale acestui concept nou pentru adăpostUl vițeilor. 
Hambarul este împărțit în patru boxe generoase, fiecare cu 
câte 20-25 de viței.

Aceștia rămân împreună în aceeași grupă de vârstă și 
părăsesc boxa în același timp. Despărțitoarele de boxe 
reglabile pot fi utilizate pentru a separa fiecare boxă în două 
zone, astfel încât vițeii să poată fi mutați, de exemplu, în timp 
ce are loc schimbarea așternutului.

Circuitul laptelui integral și cel de curățare de tip CIP sunt 
asigurate de CalfExpert care controlează MiniFlesh-ul 
pentru pasteurizare și DoubleJug-ul pentru stocare și 
HygieneStation. Pe de altă parte, sistemul de management 
CalfGuide asigură o imagine de ansamblu optimă asupra 
întregului sistem.



Servicii de suport pentru utilizarea 
echipamentelor și consiliere în creșterea vițeilor!
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