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1. PREDMLUVA

Vážený zákazniku,

Rozhodujete se práve nyní o pomerne značné investici, která má zajistit Vašemu
podniku vétší rentabilitu výroby mléka, zajistit lepší kontrolu Vašeho stáda a to vše pn co
nejmenším negativním vlivu na dojnice a vétších pŕínosech než-li doposud.

Jelikož jsme si vedomi dúležitosti takového rozhodnutí, pŕedkládáme Vám k
prostudování nabídku dojícího zaŕízení firmy DeLaval, která patrí k svetove
nejproslulejším firmám v tomto oboru. Díky spolehlivosti, presnosti, ohleduplnosti vúči
potrebám zvíŕat i lidí, se naše firma v tomto oboru dostala na první místo ve svete s
podílem trhu pfes 50%. J sme si velmi dobre vedomi této skutečnosti a pŕedevším
povinností, které z této situace vyplývajL Proto vkládáme nemalé úsili a prostiedky do
dalšího vývoje nových technologických prvku, kontroly a udržení kvality a vzdélávání tak,
abychom byli vždy spolehlivým partnerem pro naše zákazníky.

Dovolujeme si pŕedložit Vám naši nabídku, která jak véŕíme bude co nejvice
splňovat Vaše potreby a požadavky. Naše nabídka je zpracována tak, že si nejdňve
dovolime Vás seznámit s jednotlivými detaily technologického zaŕízení včetné vyobrazení
a v záveru provedeme ocenení celkového technologického zaŕízení, Dovolime si Vás
upozornit, že náklady na nákup technologie dojícího zaŕízení [sou zpravidla pouhým
zlomkem celkových investic na rnodernizaci farmy, nicméné dlouhodobá spolehlivost a
kvalita dojícího zaŕízeni nejvíce ovlivní návratnost vynaložené investice. Správným
výbérem kvalitní a spolehlivé technologie pouze umocníte výsledný dojem z celkové
investice. Velmi nám záleží na tom, abychom Vás mohli pŕivítat do velké rodiny
spokojených zákazníkú firmy DeLaval.

Hodne štčstí pn správném výberu!

Ing. Jaromír Bubik
DeLaval s.r.o.
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2. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

2.1. Poddakový systém

Dostatek podtlaku je jedno z nejdúležitéjších kritérií pro správnou funkci
každého dojícího zaŕízení, Obecne má podtlakový systém za úkol zajistit správnou a
šetrnou extrakci mléka z mléčné žlázy a jeho dopravu do sbérné nádoby. Celý systém se
skládá z pod tlakového potrubí ze kterého je vysáván vzduch vývévou tak, Že tlak
vzduchu uvnitr potrubí je nižší, než atmosferický tlak vné potrubí. Podtlakový systém lze
rozdélit na tyto dúležité části: vývéva, vzdušník, regu1átory podtlaku, pod tlakové potrubí,
barometr.

Vývéva
Slouži k vytvorení podtlaku. Výveva je olejová, chlazená vzduchem. Základem

vývevy je excentricky uložený rotor se čtyfmi lopatkami. Pn uvedení do chodu je vzduch
odvádén ze sacího potrubí (napojeného na celý systém) do potrubí výfukového. Samotná
vývéva je pohánéna elektrickým motorern bez pomoci klínového ŕemene. Celá souprava
je uložena na ocelové bázi a púsobí kompaktne. Je vybavena výkonným lamelovým
odlučovačem oleje, který zároveň plní funkci tlumiče hluku. DeLaval doporučuje
používat olej na rastlinné bázi AgriOil.

Technické parametry vývevy typ DVP 1400F:

Kapacita: 14001/min*
Otáčky: 50 Hz 2000 ot/min.
Pohon: el. moto 50 Hz, 4,OkW
Min. funkční podtlak 20 kPa
Max. funkční podtlak 55 kPa
Hladina hluku 72 dB(A)
Objem vzdušníku 70 l

*pŕi teploti a tlaku vZduchu20°C a 1000
mbar.
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Vzdušnik
Slouží jako zásoba podtlaku pro vyrovnávání náhlých snížení podtlaku v systému

napr. pn nasazování dojícího stroje, skopnutí dojícího stroje a pod. Jeho hlavním úkolem
však je co možná nejlépe odloučit z nasávaného vzduchu všechny nečistoty, které se v
nem mohou vyskytnout - vlhkost, prachové částice a pod. Odloučením všech nečistot se
zabraňuje poškození a prodlužuje se životnost vývevy. Do dna vzdušníku je zabudován
automatický odkalovací ventil, který se automaticky otevre, jakmile v systému není
poddak.

Kontrolní ventily
Udržují hladinu podtlaku na
nastavené hodnote tím, že do
systému pŕisávaji vzduch v
okamžiku, kdy hodnota
podtlaku pŕesáhne hodnotu
nastavenou.

Podtlakové potrubí
Hlavní podtlakové potrubí je vyrobeno z PVC o prijm. 75mm, podtlakové

potrubí pro konvové dojení je pŕipevnéno na stenách jámy a slouží pro dopravu podtlaku
pro konvové dojení. Toto potrubí je vyrobeno také z PVC o prúméru 50mm.

Pulsace a automatické snímání dojícího
stroje

Zdroj pulsace v dojírné zajišťují elektro
pulsátory EP 100B. Jsou umístény nad každým dojícím
mís tem pfímo na hlavním podtlakovým potrubí. EP
100B mají nastavený počet pulsú na 60 za min a
pulsační pomer sání:stisk 65:35. Umožňují asynchronní
dojení.

Snímání dojícího stroje zajišťuje snímací válec
ACR 5000, který je napojený na podtlakový ventil,
propojený pŕes kontrolní ventil a ŕízený prútokomérem.
PE poklesu prútoku mléka pod danou úroveň
automaticky sejme dojící stroj z vemene dojnice a
uzavŕe se pŕívod podtlaku v daném dojícím místé, takže
nedochází k nasávání okolního vzduchu a pHpadných
nečistot.
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Pro šetrné získávání mléka je
základem kvalitní dojící stroj.
DeLaval nabízí unikátni dojící
stroj Harmony Plus Lehká
dojicí souprava Harmony
Plus je nízkohmotnostní dojicí
souprava s vynikajícím
výkonem. Odlehčené pouzdra
strukové návlečky jsou
vyrob eny z vysoce kvalitních
materiálu a z nerezové oceli.
Díky tomu je dosaženo ideá1ní
hmotnosti a velké odolnosti.
Dojicí souprava Harmony
Plus váží o 1 kg méné než jiné
bežné dojicí soupravy.Díky
nízké hmotnosti se snižuje
zátéž na struky, což zmenšuje četnost sklouzávání návlečky a spadávání dojicí soupravy.
S Harmony Plus se vaše pracovní zatížení sniží až o 50%. Testy prokázaly, že díky
lepšímu výkonu Harmony Plus dojicí soupravy pracuje obsluha pŕibližné o 20%
rychleji, Lehká dojicí souprava zatéžuje dojiče pn jejím nasazování daleko méné.

Každý dojící stroj lze rozdélit na nékolik části. Jedna z nejdúležitéjších části
dojícího stroje je sbérač, jehož stavba ovlivňuje jak kvalitu mléka, tak i zdravotní stav
dojnic. Sbérač stroje Harmony Plus pracuje na principu horního odtoku. PHtékající
mléko je rovnomerne rozdéleno pŕes dno rozdélovače a odvedeno speciá1ní centrá1ní
trubičkou do mlééné hadice. Dúsledkem je menší množství vzduchu v mléce, a tedy jeho
vyšší kvalita. Sbérač má unikátní tvar, který umožňuje vysokou kapacitu prútoku a
stabilní úroveň podtlaku. Tato schopnost zaručuje optimá1ní podmínky pro dobré zdraví
vemene a vyšší kvalitu mléka. Jedinečný tvar centrá1ní trubičky je patentován. Zajišťuje

hladký prútok mléka. Díky velkému
efektivnímu objemu zabraňuje sbérač
kolísání podtlaku a zaručuje tak udržení
stabilního podtlaku. Pro dojnici to
znamená citlivé zacházení a optimá1ní
podmínky pro zachovani dobrého
zdravotního stavu mléčné žlázy.

Strukové návlečky jsou pŕímo
napojeny na horní část rozdélovače,
Díky tomu nedochází k zúžení a
omezení toku mléka jako je tomu u
návleček napojených na klasické
nátrubky. Navíc, je sníženo nebezpečí
protržení strukové návlečky o tento
nátrubek.
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2. 3. Sbérná nádoba a mléčné potrubí

Další dúležitou součástí každé dojírny je sbérná nádoba. DeLaval nabízí
nerezové sbérné nádoby o objemu 70 l v kompaktni soustavé spolu s odstŕedivým
mléčným čerpadlem FMP 110 pohánéným elektromotorem. Mléčné čerpadlo je uvádéno

do chodu automaticky plovákovým
spínačem, nebo jej lze uvést do chodu
manuálne pomocí vypínače. Na čerpadlo
pfímo navazuje trubicový mléčný filtr o
prúméru 40mm a délce 620mm. Na horní

l~U část sbérné nádoby pŕímo navazuje sanitační
nádoba s plovákem, která zabrání vniknutí
mléka nebo desinfekčního roztoku do
pod tlakového potrubí.

Mléčné potrubí je vyrobeno z
nerezových tenkosténných trubek o vnéjšírn
prúméru 63mm, dopravní potrubí od sbérné
nádoby k tankúrn je vyrobeno také z
nerezových tenkosténných trubek o prúméru
40mm. Potrubí a oblouky jsou spojeny
naválcovaným nerezovým šroubením o
daném prúméru. Napojení na chladící tanky

je pomocí vložené mléčné hadice.
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Sanitace dojícího zaŕízení
Základem sanitace dojícího zaŕízeni je

programovatelný mycí automat HYGENIUS C
200. Tento mycí automat je vyroben z nerezové
oceli, má ovládací panel s vodotésnými dačítky a
více účelovým displejem. K dalšímu vybavení
mycího automatu patŕí zásobník na vodu o
objemu 401 s automatickým dávkováním
detergentú a vlastním topným télesern pro ohrev
vody na požadovanou úroveň.
Mycí potrubí je v jámé dojírny umísténo pod
mléčným potrubím, je vyrobeno z
tenkosténných nerezových trubek a má prúmér
40mm. Pro zesílení mycího účínku je do
mléčného potrubí vsazeno zaŕízení, které se
nazývá injektor s trombónem. Toto zaŕízení je ovládáno mycím automatem a má za úkol
vytvoŕit v pravidelných intervalech "vodní zátku". Tím dochází k čádnému omytí celého

vnitŕního prúméru mléčného
potrubí, pŕi použití menšího
množství vody. "Vodní zátka"
probíhá v pravidelných
intervale ch mléčným
potrubím a plní funkci také
mechanického čišténí, Toto
zaŕízení uspoŕí velkou část
nákladu na sanitaci, jelikož
snižuje spotrebu teplé vody a

detergentú, zvlášté pak u mléčného potrubí vétších prúmérú.
Myci potrubí je propojeno na každém dojícím místé se

sklopným mycím
nástavcem, který slouží k
sanitaci jednotlivých
dojících stroju. Každá
nástavec má trysky
uzpúsobeny tak, aby
docházelo k účinnému a
co mo zna nejdelšímu
kontaktu mycího roztoku
se strukovou návlečkou.
Čistota dojícího zaŕízení
je jednou z priorit, které
firma DeLaval venuje
nemalou péči.

Mycí automat Hygenius C 200 je plne
automatický a Hdí celý proces mytí bez zásahu
obsluhy. Navíc hlídá celý prúbéh mycího procesu. Na
pŕání zákazníka lze vybavit automatickým čerpadlem
pro dávkování desinfekčního činidla. Bežnou funkcí,
kterou automaticky zvládá, bez zásahu obsluhy je
recyklace odpadní vody. Mycí roztok, který není
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znečišténý mlékem je automaticky odvádén do recyklační nádoby WS3. Zde se roztok
uchovává, neutralizuje a redí další vodou. Recyklační nádrž WS3 je vybavena vlastním
čerpadlem, hadicí o délce 20m a polohovací tryskou. Má objem 10001. Takto oddelený
roztok, lze jednoduše použít na oplach podlah v dojírné i dojícího zaŕízení. Nádrž je
kompaktní a nezabírá pHliš prostoru.

2. 6. Systém fízení stáda ALPRO

Základem systému je ŕídící počítač ALPRO Se. Tento procesor shromažďuje,
tŕídi a vyhodnocuje údaje, které získává z následujících periferních zaŕízení:

CI Portálová identifíkační anténa
CI Systémové panely MPC, získávající data na každém dojícím stání
CI Radiofrekvenční anténa Aktivity metrň
CI Automatické krmné boxy
CI Napájecí automaty pro telata
CI Selekční branka
CI Mycí automat Hygenius

Po pŕipojení procesoru na PC lze využívat program ALPRO WINDOWS s
pŕehlednými grafickými výstupy na obrazovce. Tisk jednotlivých
sestav je zcela na vúli zootechnika. Součástí výbavy je také
softwarové vybavení pro kapesní počítač Palm

Panely MP 680 na každém dojícím místé slouží obsluze
k ovládání dojírny a zároveň jí pŕedávaji informace o
jednotlivých dojnicích, které jsou pro ni z hlediska dojení
nezbytné:

CI
CI
CI
CI
CI
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Kontrola mastitidy
Nedojit
N edoji t do tanku
Nižší než očekávaný nádoj
Léčená dojnice

ALPRO procesor umožňuje zootechnikovi nepŕetržitý prístup k uloženým
datúm a také jistou kontrolu práce dojiče, či funkčnosti zaŕízeni.

Další součástí ALPRO systému jsou prútokornéry MM 27BC. Jde o velmi
presné prútokoméry, které pracují na principu méŕení mléka infračerveným paprskem.

Díky své unikátní konstrukci nevytvili žádné prekážky v toku mléka.
Témto velmi presným rnéŕičúm byl udelen certifikát ICAR, takže data
získaná pn kontrole užitkovosti jsou akceptována plemenáfskými
organizacemi. J sou propojeny s MPC, kde se v prúbéhu dojení
stŕídavé zobrazuje číslo dojnice a okamžitý nádoj. MM27BC je
schopno kontrolovat také kvalitu mléka - barevné zmeny signalizující
prímesi krve a vodivost mléka signalizující zvýšený počet somatických
bunék. V kombinaci s MPC lze také používat MM 27BC pro méŕení
konduktivity mléka. Tak môže obsluha pomerne brzy odhalit začínající
onemocnení mléčné žlázy. Toto zaŕízení je novinkou na trhu a bez
ostychu je lze nazvat prútokomérem pro tretí tisíciletí.
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3. CENOVÉ OHODNOCENÍ

Nabídka technologie pro rybinovou dojímu 2x6 zahrnuje:

o Hrazení dojírny v pozinkovaném provedení s ovládáním branek z kteréhokoliv
dojícího místa

o 1x desinfekční automat Hygenius C200 s 1601
zásobníkem vody, recyklaci odpadní vody, vlastní ohrev, injektor, nádoba na
recyklovanou vodu WS3 s čerpadlem, hadicí a tryskou

o lx kompletní podtlakový systém s olejovou vývévou DVP 1400F
vybavenou frekvenčním méničem

o 12x snímací válce ACR,
12x prútokové mčŕiče množství mléka MM 27 s kontrolou vodivosti mléka a pfímési
krve v mléce, sklopné desinfekční násadce dojících stroju ClusterCleaner, vše
chránéno nerezovým krytem Combi cover

o 12x dojící stroje Harmony plus, pfidržovače hadie Service arm

o Kompletní potrubí na dojírné - podtlakové D 75, mléčné
D 63, mycí D 52

o Zásobovací potrubí - mimo dojírnu: podtlakové D75, mycí
D52, dopravní D40, podpéry

3.1. Wdící systém Alpro:Automatická identifikace

Srdcem Hdicího systému Alpro je ŕídici procesor. Procesor sbírá a
vyhodnocuje data z rúzných periferních zafízení a ŕídí celý proces dojení.
Nedílnou součástí Hdicího systému je automatická identifikace. DeLaval nabízí
identifikáci dojnic pomocí magnetického transpondéru, který má každá dojnice
umísténý na krku. Součástí obojku jsou pro lepší vizuá1ní identifikaci zvíŕat ve
stáde tŕímístná oboj ková čísla. Pro kvalitnejší práci zootechnika a získání vice
výstupu z Hdiciho systému je možné použít software pro ŕízení stáda Alpro
windows.

Součástí nabídky automatické identifikace jsou:
O R1dící procesor Systém controler
O Software Alpro pro windows
O Identifikační transpondery s obojkem a čísly pro 200 kusu
O Identifikační portálové antény 2ks



r.~Delaval
Nabídka Č.: JB - 130724_Kyjov

3.2. Wdicí systém Alpro: Selekční branka

Selekčni branka je fantastická pomúcka
zootechnika pŕi oddélování jednotlivých
zvíŕat ze stáda. PodIe zkušeností našich
zákazníkú ušetrí toto jednoduché zaŕízení
až 2 hodiny denne práce zootechnikovi. Je
plne automatická, napojená na Hdicí
systém. Zootechnik tak vybírá dojnice
z tepla své kanceláfe a nikoliv složité ve
stáde. Tuto pornúcku oceni zejména
chovatelé s vétším počtem zvíŕat,

Součástí nabídky selekčni branky jsou:
a Selekčni branka DSG2 1 kus

Cena celkem 86.448,- EUR

Cena zahrnuje dopravu na místo určeni. Nezahrnuje DPH a montážní práce.
Cena montáže je 10%z ceny zafízení.

Vypracoval: Ing. Jaromír Bubík
Obchodní manažer
DeLaval s. r. o.


