
RDS FUTURELINE 
ELITE
AUMENTE A PRODUÇÃO DE LEITE DE FORMA EFICIENTE 
COM BAIXOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

MORADA:
Estr. Consiglieri Pedroso, 123
Queluz de Baixo
2730-056 Barcarena

TELEFONE:
214 342 420

EMAIL:
sede@agrovete.pt

A SAC é um fabricante dinamarquês de 
referência que desenvolve exclusivamente 
equipamentos de ordenha desde 1938.

A Agrovete, representante exclusiva da
SAC em Portugal há mais de 50 anos,
acumula uma vasta experiência na
instalação e na manutenção de
equipamentos de ordenha. Dispõe de
uma equipa técnica que responde com
rigor a qualquer solicitação.

WEBSITE:
www.agrovete.pt 

FACEBOOK:
@agrovete.pt



SOFTWARE VISION2MILK 
DE ELEVADA PRECISÃO DE 
COLOCAÇÃO 

 > Elevada taxa de sucesso de 
colocação das tetinas 
através do software Vision2Milk; 

 > Ordenha rápida e suave, assegurando a saúde do 
úbere e a qualidade do leite; 

 > Redução de eventuais falhas de ordenha devido 
 

com elevada precisão os tetos da vaca.

MECANISMO DE COLOCAÇÃO DE 
ELEVADO DESEMPENHO 

 > O programa de limpeza retira 
os primeiros jactos de leite, 

da ordenha, promovendo melhorias 
na qualidade do leite e na saúde do úbere; 

 > Equipamento muito robusto com compartimentos 
estanques, o que se traduz numa elevada durabilidade; 

 >  Constituído por lasers e câmeras de tecnologia 
de ponta.

ROBOT DE ORDENHA ROBOT DE ORDENHA

POUPE TEMPO
E DINHEIRO 

NOVO PAINEL PARA 
COLOCAÇÕES MANUAIS 

 > Aumento da capacidade de 

diferentes tipos de vacas; 

 > Nalgumas situações proporciona um maior bem-estar 
animal. 

BOXES DE CONSTRUÇÃO 
ROBUSTA

 > Design industrial que proporciona 
conforto e facilidade de 
movimentação da vaca; 

 > Redução das potenciais infecções bacterianas graças à 
performance do sistema de spray pós-dipping; 

 >
com elevado tempo de vida útil e reduzidos custos de 
manutenção.

FACILIDADE DE CONTROLO 
DO EFETIVO ATRAVÉS DA 
APLICAÇÃO TIM RDS 

 > A aplicação TIM RDS permite a 
monitorização e o controlo remoto 
do sistema de ordenha de forma 
rápida e intuitiva, 24 horas por dia,                                             7 
7 dias na semana. 

TETINA UNIFLEX RDS 
BASTANTE EFICAZ 

 > Promove uma ordenha suave e 
 

 >
assegurando estabilidade dos teores de ácidos gordos; 

 >  
da ordenha, pelo facto desta ser executada em menos 
tempo. 

Considero que a aquisição do Robot 
RDS Futureline foi um investimento 
que me garantiu estabilidade e 
rentabilidade.” 

Jorge Oliveira
Quinta de Santo Isidro, Trofa
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