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Společnost Urban GmbH & Co. 
KG modernizovala svůj hojně 
používaný produkt – mléčný ta-
xík pro telata. Podle výkonného 
ředitele firmy Thomase Sprocka 
splňuje MilkShuttle 350 nové 
standardy, je odolnější a má větší 
kapacitu. Díky tříkolové kon-
strukci je vhodný do všech teré-
nů i při přepravě většího množ-
ství nápoje.

Podle Sprocka se společnost 
Urban úzce orientuje na přání 
a potřeb zákazníků a hledá účin-
ná řešení, což se odráží i  v  pro-
duktové řadě MilkShuttle: „Bez-
pečné parkování zaručuje funkce 
automatického zastavení a elekt-
rický pohon a  extrémně malý 
poloměr otáčení činí z produktu 
účinný nástroj pro výživu telat. 
Jeho použití snižuje fyzickou ná-
mahu a  také efektivně šetří čas. 
„Krmení 30 telat jedním kbelí-
kem obvykle trvá 25 minut – 
s  naším inovativním řešením je 
potřeba zhruba polovina času,“ 
vysvětluje zástupce firmy a dodá-

vá, že bonusem jsou velké, bez-
pečné a  údržbu nevyžadující 
pneumatiky, které výrobku zaru-
čují perfektní stabilitu.

Kromě automatického podvoz-
ku disponuje nový MilkShuttle 
také integrovaným čištěním try-
sek jako standard. Automatic-
kým čištěním prochází také víko 
nádrže. Jeho konstrukce zároveň 
zaručuje dokonalé vyprázdnění 
nádrže.

Pro krmné automaty
Dalším produktem, který zá-

stupci firmy Urban na veletrhu 
představili, je výrobek oceněný 
stříbrnou medailí. Jedná se o hy-
gienický set pro krmné automa-
ty, dezinfekci dudlíků i vody v ná-
drži pomocí UV-C. Alma Pro 
HygieneSetUV-C představuje vyso-
ce účinné řešení eliminace pato-
genů v krmných automatech.

Technologie ozařování UV-C se 
úspěšně používá po celá desetile-
tí v  potravinářském průmyslu, 
v nemocnicích a laboratořích pro 
dezinfekční účely. UV-C záření 
působí přímo na genetický mate-

riál organismu a přerušuje repli-
kaci a  transkripci DNA, čímž 
okamžitě ničí buňky.

Alma Pro HygieneSetUV-C se 
skládá z  jednotky UV-C, která 
automaticky dezinfikuje dudlík 
poté, co tele vypilo svoji dávku, 
a ozařovací jednotky UV-C, která 
spolehlivě ničí všechny bakterie 
ve vodě v zásobníku.

Účinnost dezinfekce struků 
prokázaly testy nezávislého insti-
tutu: pouze 11 sekund ozařování 
zničilo více než 90 % bakterií 
původně přítomných na dudlíku.

Dalším zdrojem špatné kvality 
vody může být staré vodovodní 
potrubí. V  takovém případě je 
voda použitá k výrobě směsi kon-
taminována mikroorganismy. 
Podle zástupců firmy Urban byla 
v nezávislých testech zjištěna mi-
krobiální kontaminace vody 
v nádrži na mnoha farmách.

Jednotka Alma Pro Hygiene-
SetUV-C umístěná v nádrži odstra-

ňuje všechny bakterie přítomné 
ve vodě a na vnitřním okraji kot-
le. Nezávislé testy prokázaly, že 
tato voda byla po ošetření UV-C 

pomocí Alma Pro HygieneSetUV-C 
zcela bez bakterií.

Novinka od firmy Urban nabízí 
zemědělcům rychlé a  vysoce 

účinné řešení dezinfekce, které je 
bez chemikálií a šetrné k životní-
mu prostředí. 

Ustajovací prostory
Společnost Urban nezapomí-

ná ani na hygienu ustájovacích 
prostor pro telata. Proto vyvinu-
la a na veletrhu představila efek-
tivní a  šetrný produkt EcoPro-
tectorUV-C.

Jedná se o novou metodu sani-
tace podlahy i  stěn venkovních 
individuálních boxů. UV-C záře-
ní účinně ničí kryptosporidia, 
koronaviry a  rotaviry. Díky ná-
stavci na MilkShuttle se jedná 
o univerzální využití tohoto pro-
duktu.

Nejen v  Německu se mnoho 
chovatelů skotu potýká s  prů-
jmovými i respiračními choroba-
mi telat. Pro jejich kontrolu hraje 
zásadní roli hygiena prostředí.

EcoProtectorUV-C je dezinfekční 
nástavec na Urban MilkShuttle 
namontovaný na jeho zadní 
straně.

Hlavním prvkem je UV-C oza-
řovací jednotka, vybavená čtyřmi 
výkonnými UV-C trubicemi, kte-
ré jsou napájeny z  elektrického 
systému MilkShuttle. Při sklope-
ní může jednotka účinně dezinfi-
kovat povrchy podlah, po kte-
rých stroj projíždí. 

Nezávislý institut potvrdil, že 
i jediný průjezd snížil mikrobiál-
ní kontaminaci o 99 %.

Použití zařízení se neomezuje 
pouze na dezinfekce povrchů 
podlah. Při vertikální montáži 
může také eliminovat patogeny 
uvnitř bud. 

Toto řešení je zcela bez chemi-
kálií, rychlé, ekologické a efektiv-
ní. EcoProtectorUV-C umožňuje 
chovatelům rychle a  snadno 
zlepšit hygienu a přerušit řetězec 
infekce, čímž se předchází ne-
mocem a zlepšuje se welfare na 
farmách. 

Systém Agrialarm upozorňuje 
chovatele na mezní stavy a poru-
chy u  všech technologických 

systémů ve stáji. Pokud se děje 
něco nad rámec normálního 
provozu a  na podnět řídicí jed-
notky nikdo v určité časové pro-

dlevě nereaguje, jsou v systému 
naprogramována čísla mobil-
ních telefonů, na něž Agrialarm 
s vlastním zdrojem energie vyšle 
SMS varovnou zprávu. Systém 
má i  zpětnou vazbu, prostřed-
nictvím mobilního telefonu se 
lze zpětně dotazovat na funkce 
jednotlivých technologických 
systémů ve stáji. Na základě po-
žadavků zemědělské praxe 
vznikla v  Třeboni i  patentově 
chráněná automatická kontrolní 
váha Agriselekt, která je určena 
pro turnusová vyskladňování 
velkých skupin zvířat a přípravu 
k nakládce.

Interní i externí měření
Na začátku letošního roku při-

chází třeboňská společnost 
 AGRICO s novou řídicí jednotkou 
vzduchotechniky vybavenou pro-
cesorem ARM a WIFI modulem, 
kterým se může připojit k síti. Toto 
zařízení umožňuje měřit interní 
i  externí teplotu pomocí teplot-
ních sond PTC, interní vlhkost 
(popřípadě i externí vlhkost) po-

mocí vlhkostních snímačů a kvali-
tu ovzduší pomocí čidla CO2. Dále 
umožňuje vyhodnocovat spotře-
bu vody na sekci. Nová řídicí jed-
notka je vybavena výstupy pro ří-
zení ventilace, topení, chlazení, 
regulaci servopohonů ventilační 
klapky a výstupem pro poruchové 
hlášení.

V regulátoru je záznamník dat 
s kapacitou záznamu na několik 
měsíců. Regulátor se ovládá 
prostřednictvím inkrementální-
ho snímače s  potvrzujícím tla-
čítkem. Na grafickém displeji 
jsou zobrazeny všechny aktuál-
ní měřené hodnoty a stavy regu-
lace. Přímo na regulátoru je ta-

ké možné zadávat všechny pa-
rametry regulace ve dvou reži-
mech – zákaznickém a  servis-
ním.

Software AGRI-PC
Dohledový program komuniku-

je s  jednotkami po sběrnici 
RS485. Umožní v náhledu vybrat 

konkrétní regulovanou sekci 
a  v  této sekci zobrazí aktuálně 
měřené a  vypočtené hodnoty. 
Umožňuje také zobrazení základ-
ních parametrů i  jejich editaci 
a  automaticky stahuje archivní 
data ze všech jednotek. Archivní 
data zobrazí ve formě grafů a ta-
bulek. 

Novinky pro efektivní odchov telat

Nová řídicí jednotka vzduchotechniky

Společnost Urban znají i čeští chovatelé. V rámci veletrhu EuroTier digital se prezentovala s několika novinkami, které mohou výrazně usnadnit 
odchov telat. 

Společnost AGRICO Třeboň není jen spolehlivým dodavatelem stájových technologií, ale také se v mnoha případech podílí na jejich vývoji a výrobě. 
Vzpomeňme například na prestižní systém Agrialarm nebo automatickou kontrolní váhu Agriselekt, které se pyšní označením „made in Agrico“. 

Inovovaný MilkShuttle má objem 350 litrů Foto archiv firmy Urban
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Společnost Urban na veletrhu představila také novou metodu 
sanitace podlahy i stěn venkovních individuálních boxů
 Foto archiv firmy Urban

Společnost AGRICO Třeboň přichází s novou řídicí jednotkou 
vzduchotechniky Foto archiv

Přehledné zobrazení všech dostupných parametrů je pro uživatele 
přátelské Foto archiv

Hygienický set pro krmné automaty získal stříbrnou medaili
 Foto archiv firmy Urban

Technik společnosti AGRICO 
Róbert Novák, tvůrce nového 
zařízení Foto archiv


