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instalação e na manutenção de
equipamentos de ordenha. Dispõe de
uma equipa técnica que responde com
rigor a qualquer solicitação.
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DESENHADA A PENSAR NO CONFORTO DOS 
ANIMAIS 

 > Design industrial que proporciona conforto, facilidade 
de movimentação e rapidez às ovelhas e cabras; 

 > Liberdade de movimento possibilita que os animais 
entrem e saiam livremente do seu posto de ordenha; 

 > Os animais estão numa posição confortável e a uma 
altura que permite terem o seu campo de visão 
totalmente livre.

 

SALA DE ORDENHA ROTATIVA PARA OVELHAS E CABRASSALA DE ORDENHA ROTATIVA PARA OVELHAS E CABRAS

IDEAL PARA SI E PARA
OS SEUS ANIMAIS

HANDYFLOW2
 > Incorpora um sistema de controlo de vácuo 
automático da ordenha com um mecanismo de 
abertura e fecho que impede a entrada de ar 
durante a colocação e remoção das tetinas.

IDC2
 > Medidor, pulsador, retirador e ecrã, tudo num único 
equipamento; 

 > A simplicidade do equipamento facilita a montagem 
e a assistência; 

 > Cada IDC2 através de identificação ajusta o seu 
funcionamento a cada animal.

GARANTIA DE QUALIDADE DE LEITE 

 > O variador de frequência da bomba de leite SAC 
assegura um transporte de leite desde o colector 
geral até ao tanque de leite à velocidade mais 
baixa possível, permitindo uma maior eficiência no 
arrefecimento do leite.

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO 
ORDENHADOR

 > As ovelhas e as cabras posicionam-se à altura ideal 
para o ordenhador, facilitando a preparação e a 
colocação; 

 > O suporte dos colectores SAC Handyflow eleva-se 
automaticamente para uma posição mais ergonómica. 
Assim que o ordenhador segura no colector, o vácuo 
inicia-se automaticamente não sendo necessário 
carregar em qualquer botão. O controlo automático 
de vácuo impede a entrada de ar durante a colocação 
do colector; 

 > O sistema de controlo do medidor IDC2 mede a 
produção de leite, permitindo que o ordenhador 
possa ver em qualquer momento a produção de cada 
animal.

FACILIDADE DE CONTROLO DO EFECTIVO 
ATRAVÉS DO SOFTWARE SATURNUS

 > O software Saturnus permite uma gestão dos 
dados, tanto do rebanho como de cada animal, 
relativamente à produção de leite e ao calendário 
animal. 

ESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO ROBUSTA

 > Materiais robustos e de qualidade que garantem 
fiabilidade com elevado tempo de vida útil e 
reduzidos custos de manutenção. 

REDUÇÃO DO TEMPO DE ORDENHA

 > Possibilidade de ordenhar 1000 animais por hora 
numa sala rotativa de 100 lugares.

EFICAZ SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

 > A sala rotativa dispõe de um sistema de alimentação 
que fornece a cada animal uma quantidade específica 
de alimento, consoante o nível de produção do 
animal; 

 > A alimentação, atribuída individualmente, permite que 
os animais entrem rapidamente na sala rotativa.
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