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Urban Alma Pro
 Alimentar em pequenas porções várias vezes 
ao dia é importante para o vitelo para que 
atinja taxas de crescimento ótimas. Também 
apoia o desenvolvimento da vitela para que 
se torne numa vaca saudável e produtiva.

Com a Urban Alma Pro você pode combinar 

recria intensiva com poupança de mão-de-obra: 

 Alimentação orientada para o bem-estar

 Alimentação intensiva durante todo o dia / 
programação metabólica (Muitas pequenas 
porções tal qual é na natureza) 

Alimentação individual

Consistente concentração do leite

Consistente temperatura do leite

Monitorização da saúde

Melhoria da higiene (no estábulo)

Poupança de Mão-de-Obra

Soluções para pequenas e grandes explorações
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25 %
Os custos da recria de vitelas nos 
primeiros três meses são cerca de um 
quarto de todo o custo de recria de 
uma novilha, que é de aprox. 1.500€

Recria de vitelas: poupando 
tempo  e energia compensa 

10 % 
Cerca de 10% de todo o trabalho numa 
exploração é  dedicado às vitelas

Uma grande parte deste tempo é gasto na 
preparação e alimentação do leite assim como 
na limpeza de baldes e / ou iglos / parques
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 73 ton 
 leite por ano
Com 200 l leite por dia, você 
carrega aprox. 73 ton de leite por 
ano.Esta quantidade de leite cabe 
num camião gigante!

Razão pela qual:  Urban Alma 
Pro é o caminho certo
 
Com o Urban Alma Pro, você pode decidir a quantidade de trabalho 
na recria de vitelas de forma económica, sem sacrificar o bem-estar 
animal. Limpar baldes, misturar porções e transportar leite são 
tarefas que podem ser evitadas com o uso de um alimentador au-
tomático.

Urban Alma Pro une as rotinas diárias com trabalho 
simplificado:

Flexibilidade – independente dos tempos de alimentação

Vitelas saudáveis = menos perdas de vitelas = menos custos  = mais 
lucro 

Fácil acesso a dados recuperados via ecrã táctil, smartphone ou PC

Maneio com Sucesso:  
O Urban Alma Pro é um investimento, que se paga

76



Urban Alma Pro

Melhora a saúde da vitela e a 
higiene do estábulo

Limpeza do teto totalmente automática 
(opção)

depois de cada processo de bebida

 interrupção do 
patógeno transmitido de uma vitela para outra via teto.

Programa de limpeza totalmente 
automático (de série)

Todas as peças em contato com o leite estão protegidas 
das moscas e sujidades

Sistema de circuito (limpeza em circulação): É hora 
de limpar sem o aborrecimento de ter de ligar e desligar 
quaisquer mangueiras

Frequência e duração da limpeza variável como 
se desejar

2 detergentes (alcalino e ácido) de série

Nós combinamos 

bem-estar animal com 

eficiência 

económica!
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Urban Alma Pro

Saúde da 
vitela num 
instante
O Urban Alma Pro sabe os 
requisitos diários individuais das suas vite-
las: cada vitela toma exatamente a quan-
tidade individual de leite autorizada.
Você pode ver quantas vezes o animal
bebeu e que quais as quantidades que 
consome. Toda a informação relevante é 
registada e pode ser recuperada em qual-
quer altura. Também mede a quantidade 
exata de leite que sobra, se a vitela não 
bebeu toda a sua dose.
Se a vitela não bebeu o suficiente, o 
alimentador Urban Alma Pro irá 
disparar imediatamente um alarme. Assim 
você pode reagir rapidamente.

Inicia o ecrã com Um Toque 
num botão para Visão 
Geral

Com este botão você pode

obter de imediato a lista de 
todos os animais "a serem 
observados".

Completa Visão Geral do Efetivo

Rápida Visão Geral do estado 
dos animais e condição alimentar 
dos animais assim  como a sua 
localização. O sistema de classi-
ficação é visualmente mostrado 
por cores.

O consumo de alimentos é mo-
nitorizado continuamente e de 
forma precisa

•  Medição e controlo das quantida-
des consumidas de leite assim 
como o leite que sobra - ao 
mililitro 

•  Documentação do compor-
tamento do abeberamento 
(número de visitas às estações 
de bebida, duração das visitas e 
velocidade de abeberamento)
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Cria tantas curvas de alimentação 

quantas as que você quiser e ajustá-las 

muito facilmente com a função tátil: 

• Quantidade diária de leite  

• Quantidade da porção e

distribuição das porções

• Dias de alimentação

• Desmame

• Sistema de alarme

• Concentração de alimentos

Urban Alma Pro

Fácil de usar: 
Alimentar via ecrã tátil
Monitorização única e conveniente configuração e ajuste das curvas de alimentação permite-lhe
alimentar os animais de forma apropriada às suas necessidades individuais e para que a recria de 
vitelas seja mais eficiente e rentável.

Visão Geral da alimentação
Esta monitorização é única entre os sistemas 
de alimentação que existem. O sistema de 
avaliação disponibiliza-lhe a qualquer momen-
to uma visão rápida da situação geral, se uma 
vitela bebe o suficiente ou se precisa de aju-
da. A visão geral apresenta em forma gráfica 
os montantes diários consumidos, o alimento 
consumido nos últimos sete dias assim como 
o comportamento de abeberamento: quanto 
e a que velocidade o animal bebeu.
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Urban Alma Pro

Estabelecer 
contato facilmente!

Operacionalidade e recuperação de dados através da tela 
integrada sensível ao toque é muito fácil. Outras opções remotas 

para controle via PC, smartphone ou tablet fazem do Urban Alma Pro 
ainda mais confortável.

Funcionalmente completo e função alarme 
com iPhone, iPad, Androide smartphone 
windows assim como via PC  
 
Com um telemóvel ou outro equipamento inteligente ou 
PC você pode usar todas as funções do Urban Alma Pro – 
desde monitorizar até fazer ajustamentos nas curvas de 
alimentação.

Graças ao sistema de alarme você pode reconhecer uma 
vitela suspeita, mesmo que não esteja no estábulo 
*(2,4 GHz)

Solicitar a situação do ali-
mentador via SMS e receber 
uma resposta diretamente do 
alimentador. 
 
Esta solicitação do estatuto e sistema 
de alarme via SMS funciona com qual-
quer telemóvel.
 
*Apenas disponível para Países Europeus

2016-08-19 12:00
3510

O erro na alimentador 1.1 
Examinar detergente vermelho
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Leite cru
(opção p. e. com o Urban 

MilkShuttle)

Alimentar LS com o  
Urban Alma Pro

(de série)

Estação de abebera-
mento

(até 4 estações)

A

B

C

D

E

F

A   Armazenagem de leite em pó

B   Aquecedor

C   Detergente ácido ou alcalino

D   Depósito de mistura

E   Fornecimento de água

F   Válvula da estação

Ligações necessárias:

·   Abastecimento de água  

   2 a 4 bar (29 a 58 psi)

·   Tomada com ligação à terra 
240 V / 16 A

Urban Alma Pro

Leite como deve de ser
Leite misturado numa temperatura e concentração constante é essencial para a saúde da 
alimentação da vitela. Com o Urban Alma Pro isto é feito sem esforço – e você é flexível 
na alimentação de leite de substituição, leite cru ou uma combinação de ambos.

Uma combinação de leite cru e 

LS possível de 0 a 100 % 

(p. e. 40 % leite cru / 60 % LS)
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Alimentando 
sempre com 
uma tempera-
tura constante

Com pó sem 
grãos - sempre 
uma mistura con-
sistente do leite

Fácil de encher

Temperatura do leite 
consistente também 
para vitelos isolados
Botão para descarregar leite: pressionando o 
botão, a torneira despeja leite a uma concen-
tração e temperatura consistente.

O pó é sempre misturado a uma ótima 
temperatura. A vitela obtém um leite 
para se alimentar com todos os nutri-
entes essenciais.

Leite sempre numa temperatura 
consistente:com o depósito de mistura 
aquecido e sensor de temperatura no 
depósito e na estação

Sem grãs de pó na saída 
do leite em pó, graças á 
sua forma redonda.

Mecanismo lateral para agitar 
o depósito do pó. O pó não fica 
preso e o pó pode ser doseado 
uniformemente.

O transportador em espi-
ral garante a dosagem 
ótima do pó.

Compacto, alimentador 
resistente ao frio feito em aço 
inoxidável

Sólida estrutura de proteção, 
baixa altura de enchimento
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Urban Alma Pro

Alimentador paralelo: alimenta 
quatro vitelas ao mesmo tempo

Um Urban Alma Pro pode alimentar até quatro vitelas ao mesmo tempo.  
Vantagens do sistema paralelo:

·  Alimentação simultânea de quatro 
vitelas em quatro diferentes estações 
de alimentação

·  Sem tempos de espera nas estações 
de alimentação, o que aumenta a 
capacidade da máquina

· Aprendizagem fácil, especialmente  
  quando se tem um grande número de   
  animais

·  Leite com a temperatura correta em 
cada estação desde o primeiro abe-
beramento (através da circulação do 
alimento) 

· Encapsulado, fornecimento resistente        
  ao gelo na estação de abeberamento

·  Todas as peças e tubos por onde o 
leite passa estão incluídas na limpeza

·  Registo do consumo de alimento até 
ao exato mililitro, mesmo para as 
quantidades que sobram

4    
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Betrieb HELT DIVERSIFIED, LLC 
in Waunakee, USA

70 a 100 vitelas em 4 grupos até 25 cada

Um Urban master ligado a 4 outros alimentadores

Alimenta com leite cru pasteurizado com LS.
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Urban Alma Pro

Atualização flexível:  
Urban Alma Pro Duo 

Alimente dois alimentos 
diferentes LS para um 
grupo
 A vitela é alimentada em cada fase do 
seu desenvolvimento com um ótima 
energia e nutrientes. Com o uso de um 
leite de substituição de alta qualidade 
nas primeiras duas semanas, se quiser 
melhorar a eficiência do crescimento das 
suas vitelas consideravelmente

Use dois LS diferentes 
para dois ou mais grupos
Alimente grupos diferentes com 
diferentes leites de substituição e 
forneça-os de forma ótima i.e. idade - ou 
necessidades do género.

 
 Stock adicional de pó
Com o alimentador de vitelas Urban 
Alma Pro Duo você pode duplicar a sua 
quantidade de pó de 35 a 70 kg.
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Leite cru
(opção p. e. com o 
Urban MilkShuttle)

Urban  
Alma Pro

Urban  
Alma Pro Duo

Estação de 
abeberamento

(até 4 estações)

LS1 ou LS2
Podem ser recuperados

Com a Urban Alma Pro Duo você tam-

bém tem a possibilidade de dar leite cru 

- em qualquer relação de mistura.

Até 110 kg leite de substituição 
com a extensão do funil de pó 

55 kg
Urban Alma Pro
Aumente a sua capacidade de pó      
de 35 até 55 kg

110 kg
Urban Alma Pro Duo
Aumente a sua capacidade de pó 
de 70 até 110 kg.

+20 kg

35 kg

+20 kg

35 kg

+20 kg

35 kg
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Urban Alma Pro

Pensando com ambição
O sistema do alimentador de vitelas Urban Alma Pro oferece-lhe possi-
bilidades quase ilimitadas de extensões.  Os alimentadores podem ser 
expandidos com um alimentador que centraliza a rede  de controlo, até 
1.000 vitelas.
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Urban Alma Pro Acessórios

Poucas 
assistências –
grande alívio
Personalize o seu Urban Alma Pro para as suas neces-
sidades com os Acessórios originais Urban.
Nós teremos gosto em aconselhá-lo acerca do uso da 
eficiência do Urban Alma Pro na sua exploração.

Unidade doseadora de aditivos líquidos (5 litros ou 1 litro) 
Os aditivos líquidos são injetados diretamente nas tubagens. Ajustável individualmente
pelo programa (eletrólitos). Só as vitelas que necessitam de medicamento o têm.

Doseadora de aditivos 
em pó

Estação inclinável  
para facilitar a limpeza

Porta giratória para a 
estação
dois grupos para uma estação

Ajuda no abeberamento
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Urban GmbH & Co. KG 
Tel. +49 (0)  44   84 / 93   80 - 0
Auf der Striepe 9
27798 Wüsting (Germany)

info@UrbanOnline.de
www.UrbanOnline.de urbanonline calffeeding

Siga-nos!

TECNOLOGIA DE 
ALIMENTAÇÃO
especialmente

para vitelas 

desde 1984


