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Najbardziej dokładny pedometr, w pełni 
zintegrowany z AfiFarm, wiodącym 
oprogramowaniem do zarządzania 
gospodarstwem

Najbardziej zaawansowany responder wraz 
z prostym, przyjaznym dla użytkownika 
oprogramowaniem, wygodnym ekranem 
dotykowym na miejscu i w pełni funkcjonalną 
aplikacją mobilną

Witalne Wiem Jak na Każdym Kroku 

Rozwiązania do monitorowania krów Afimilk pomogą Ci 
zaoszczędzić czas, zachować zdrowie stada i zarobić więcej.
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zintegrowany z 

AfiFarm 
kompleksowym 
oprogramowaniem do 
zarządzania

 Wykrywanie rui, alarm cielenia, dobrostan

 Aplikacje mobilne

 Komunikacja bezprzewodowa 24/7

 Pełne zarządzanie gospodarstwem

W i o d ą c y  n a  ś w i e c i e

PEDOMETR 

do monitorowania krów
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Najbardziej zaawansowany
Pedometr dla krowy
Najlepsze wykrywanie rui, identyfikacja zwierząt i funkcje 
premium w jednym pakiecie

Najlepsza detekcja rui, 24/7 -
pomaga poprawić wskaźnik ciąż dzięki 
dokładnemu  wykrywaniu rui.

Identyfikacja zwierzęcia - 
wykonywane z łatwością dzięki unikalnej 
technologii antenowej Afimilk.

Unikalny zestaw funkcji premium - 
usługa ostrzegania o ocieleniu pozwala 
na interwencję w razie potrzeby. Alarmy 
dotyczące czasu odpoczynku i zdrowia
pomagają utrzymać zdrowe i wydajne stado.

Projekt mechaniczny - 
Stworzone, aby wytrzymać najtrudniejsze 
warunki w gospodarstwie, zaprojektowane w 
celu zmniejszenia gromadzenia obornika.

Trwała bateria - 
zaprojektowany tak, aby działał przez wiele 
lat.

Najdokładniejsza płodność
Oprogramowanie do zarządzania

Najbardziej wrażliwy
Stały zwycięzca w testach porównawczych wykrywania rui.

Najbardziej wiarygodne
Wysokiej jakości wykrywanie rui bez fałszywych
alarmów.

Udowodniony
Zatwierdzony na milionach zwierząt w 
50 różnych krajach.

Unikalne algorytmy
Opracowany i przetestowany specjalnie dla jałówek.

Adaptacja
Do wszechstronnych protokołów pracy.

Zaoszczędź do 30 dni 
otwartych na krowę na 

laktację

Zmniejszenie brakowania 
w stadzie

Oszczędność 
pracy

Sprawdzona 
dokładność

Rozwiązanie AfiAct II wykorzystuje 
najbardziej zaawansowane algorytmy i 
dokładne czujniki wykrywania rui, aby 
pomóc Ci poprawić współczynnik ciąż:

Funkcje premium w jednym pakiecie

5.3

Najlepsze 
wykrywanie rui

Usługa ostrzegania 
o ocieleniu

Znajdź chore 
krowy

Aplikacje 
mobilne

Zaawansowane mechaniczne
i elektronicznie

Długi czas pracy baterii

Potężne 
zarządzanie

Najlepszy identyfikator 
zwierzęcia

Dobrobyt grup

Wykrywanie 
24/7
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Najlepsze jest jeszcze lepsze
 Premium Services

Usługa ostrzegania o ocieleniu

Odpoczynek, zdrowie i dobre samopoczucie

Wykrywanie porodu w odpowiednim czasie może mieć wpływ 
na utratę lub uratowanie potomstwa i krów.
Dzięki usłudze powiadamiania o ocieleniu AfiAct II możesz teraz 
otrzymywać powiadomienia bezpośrednio na swój smartfon:

Lepsze monitorowanie i lepsza produkcja
Krowy muszą odpoczywać! - wypoczęte krowy produkują więcej mlekak.

 Alarmy na czas 
2-4 godziny przed wycieleniem.

 Specjalne przedłużone ostrzeżenia o ocieleniu 
Kluczowe dla interwencji w trudnych porodach.

 Udowodniony 
Z powodzeniem stosowany w setkach gospodarstw w wielu 
krajach.

 Łatwy 
Wszystko czego potrzebujesz to smartfon (iOS lub Android).

Dzięki AfiAct II (od wersji 5.2) możesz być informowany o 
problemach, takich jak warunki legowisk, które powodują 
spadek odpoczynku - zidentyfikuj problem i napraw go.

Badania pokazują, że:

jedna stracona godzina
czasu odpoczynku
przekłada się na mniej mleka w zbiorniku!

1.7 kg
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 Najważniejsze informacje na wyciągnięcie ręki: status zwierząt, 
wydarzenia i inne

 Wyszukaj zwierzę - wpisz jej numer lub użyj RFID Bluetooth

  Przypisuj tagi, przypisuj kody, inseminuj, przeprowadzaj 
zabiegi, wszystko z telefonu komórkowego

Kluczowe dane na wyciągnięcie ręki
Intuicyjne aplikacje mobilne dla efektywnego menedżera

Wydarzenia na czas pojawiają się teraz bezpośrednio na smartfonie, 
wyświetlane jako powiadomienia.
Można je przeglądać przez cały czas w skrzynce odbiorczej.

 Zwierzęta do inseminacji

 Cielenie 

 Alerty systemowe

Afi2Go Pro: 
Wszystko, co musisz wiedzieć, wszystko, co musisz zrobić

Aplikacja mobilna Powiadomienia Farmy:
Bądź poinformowany dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym

Afi2Go Pro

Aplikacja 
Powiadomienia 

Farmy
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Narzędzie do monitorowania krów AfiAct II i AfiFarm 5.3 to 
idelane rozwiązanie zawierające:

Idealne połączenie

 Identyfikacje w hali udojowej i bramie 
sortującej - zastrzeżona technologia 
aktywnego ID wbudowana w czujnik

 Połączone algorytmy wielu czujników- 
przeanalizować kombinację zmian 
behawioralnych (przy użyciu AfiAct II) i 
zmian produkcji mleka (przy użyciu Inline 
Milk Lab)

Najlepsze Narzędzie 
zarządzania

Najlepsze
narzędzie do 

monitorowania krów

5.3

Najlepszy moment na 
inseminacje: Dowiedz się, które 
krowy inseminować - i kiedy

NOWOŚĆ

 AfiFarm nie tylko pomoże ci wykryć 
zwierzęta w rui i oznaczyć je do 
inseminacji, ale także wskaże najlepszy 
czas inseminacji. 

 W przypadku, gdy rolnik może wpływać 
na czas inseminacji - osiągnie lepsze 
wyniki rozrodu

 W przypadku gdy czas inseminacji jest 
zbyt krótki - oszczędzaj pieniądze i unikaj 
niepotrzebnej inseminacji 

 Świetne wykrywanie rui, świetnie 
narzędzia do zarządzania - AfiFarm 
AfiFarm to narzędzie do zarządzania, 
które pomaga podejmować decyzje i 
monitorować ich wykonanie 

 Znajdź zwierzęta wymagające uwagi i 
posortuj je - najlepiej!

 Pojedyncze oprogramowanie - do 
wykrywania rui, zarządzania stadem, 
rejestrowania produkcji mleka i 
automatyzacji produkcji
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