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Több és jobb minőségű tejet a technológia
révén
Az 1993-ban alapított Dairy Service Kft. 100%-ban
magyar magánszemélyek tulajdonában álló cég.
A magyar tulajdonosi kör elsősorban a BouMatic
fejőgépfejlesztő és -gyártó cég képviseletére hívta életre
a vállalkozást. Ma már több, a tejelő szarvasmarhatartást
kiszolgáló cég magas színvonalú termékét hozza be
hazánkba, és nem egy esetben – megelőzve a hazai
igényeket – úttörő szerepet vállal a legújabb műszaki
megoldások és technológiai fejlesztések sikeres
meghonosításában.
A Dairy Service Kft. technológiai szintű innovatív
megoldásokat kínál partnereinek, amelyek felölelik
a szarvasmarha-tartás egészét a borjúneveléstől kezdve
az állatbarát tartás- és fejéstechnológián át a korszerű
racionális energiafelhasználásig, növelik a nyerstejtermelés hatékonyságát és jövedelmezőségét.
Ez a komplex szemléletmód és a birtokunkban lévő,
folyamatosan gyarapodó szakmai tudás képezi azt a
stabil támaszt, amelyet partnereink igényelnek.

Folyamatos kutatás, fejlesztés és innováció
A BouMatic cég (Madison, Wisconsin állam, USA)
5 kontinensen képviselteti magát, nevéhez világviszonylatban több mint 200 szabadalom fűződik,
a fejőgéptervezésben és -gyártásban végzett
fejlesztései révén a kutatások csúcsán áll.
A szerény kezdetektől kezdve az ipari vezetőig, amilyen
ma a cég, a BouMatic kitartott néhány alapvető, mind a
mai napig lényeges meggyőződés mellett:
9 Az állatok egészségével való törődés;
9 Elkötelezettség a tudományos kutatások iránt;
9 Tejtermelői rentabilitásról való gondoskodás.
A cégünk által kínált világszínvonalú BouMatic fejő- és
tejhűtő berendezések kialakítása, szerkezete, a felhasznált
anyagok és a beépített elektronikus eszközök minősége,
továbbá az automatizálás színvonala azt a célt szolgálja,
hogy az adott igényeket bármilyen körülmények között
maradéktalanul ki tudja elégíteni az év 365 napján.
„Értéket teremtünk az innovatív megoldások révén,
hogy kinyerjük a legjobb minőségű tejet
kíméletesen, gyorsan és teljesen.”
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A BouMatic® többéves fejéstechnológiai tapasztalata és
innovatív megoldásai, továbbá a BouMatic Robotics®
legújabb tudományos-műszaki fejlesztései egy forradalmi
fejőrendszerben, az MR-S1™ és az MR-D1™
fejőrobotban öltenek testet. A BouMatic Robotics®
fejlesztőcég úttörő elképzeléseinek megvalósításakor
egy merőben új, szabadalmaztatott autonóm rendszert
hozott létre, amely a tehenek hátsó lábai között végzi
a fejést, ami közvetlen előnyökkel jár a tejkinyerés, az
állatjólét és a rendszer védelme szempontjából.
A második generációs SR2™ tőgyfürösztő robot a
körforgó fejőberendezések elengedhetetlen eszköze.
Használata vitathatatlan előnyökkel jár az üzemelés, a
dolgozók és az állatok szempontjából, és létfontosságú
szerepet tölt be a legmagasabb minőségű tej kinyerési
folyamatában.
A BouMatic® Ranger takarmányfrissítő robot
lehetővé teszi az élőmunkaerő-költség csökkentsét,
továbbá pozitívan befolyásolja a tejtermelést. Bármilyen
takarmány (szilázs, szenázs, fűszéna stb.) esetében
használható.

Nyereségorientált tejtermelés –
ma, holnap, minden nap!
Továbbfejlesztve a tejtermelő ágazat legújabb
irányítási technológiáját a BouMatic SmartDairy®
moduláris felépítésű menedzsment rendszere átadja
a tulajdonosnak/üzemeltetőnek a tehenészet teljesen
integrált, gombnyomásra működő irányítását:
 állománykezelés,
 fejőházi irányítás,
 aktivitásmérésen alapuló ivarzásfigyelés,
 evés- és kérődzés-monitoring,
 helyzetmeghatározás,
 automatikus válogatás,
 köröm- és lábvégápoló berendezések automatikus
vezérlése,
 stb.
A SmartDairy® menedzsment rendszerrel már ma
elérhetővé válik egy újfajta rugalmasság, hatékonyság és
szabadság. A beépített hardver- és szoftvereszközöknek
köszönhetően a rendszer hatékony segítséget nyújt
a mindennapi operatív feladatok végrehajtásában,
valamint a rövid és hosszú távú stratégiai döntések
meghozatalában egyaránt.
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Innovatív robottechnológia a tejtermelésben
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Előtérben az állatjólét és a hatékonyság
A cégünk által alkalmazott létesítménytechnikai
műszaki megoldások elsődleges célja az optimális
állatjólét és tehénkomfort feltételeinek a megteremtése.
Csakis olyan termékeket, berendezéseket és gépeket
forgalmazunk, amelyek tartósságuk, megbízhatóságuk,
problémamentes működésük révén hosszú távon
képesek hatékonyan ellátni feladatukat:
 Oldalfüggöny rendszerek
 Szellőzőventilátorok
 Állatitatók
 Borjúházak
 Takarmánykeverő-kiosztó kocsik
 Aprítógépek
 Silómaró adapterek
 Trágyakezelő berendezések stb., stb., stb.
Túllépve a tartástechnológia szűkebben értelmezett
határát cégünk olyan gépeket és berendezéseket vett
fel termékpalettájára (mezőgazdasági pótkocsikat,
rakodógépeket, bálaszállítókat, szippantó tartálykocsikat,
takarmányszállító tartálykocsikat stb.), amelyek nemcsak
a szarvasmarha-tartásban, hanem más területeken is
hatékonyan és gazdaságosan használhatók.

24/365 szolgálat
A Dairy Service Kft. tevékenysége kiterjed a
technológia teljes élettartamára. A beruházás
befejezését és a modern technológia üzembe helyezését
követően folyamatosan látjuk el partnerünket és
üzletfelünket az üzemeltetéshez szükséges anyagokkal
és termékekkel, elvégezzük a gyártók által előírt
időszakos karbantartási feladatokat. Ezen felül gyakorlati
szaktanácsadási tevékenységünkkel a lehető legjobban
igyekszünk támogatni a tehenészeti telepeken dolgozó
személyzetet vezetői, operatív és végrehajtási szinten
egyaránt.
Cégünk napi 24 órás szolgálatot tart fent az
év 365 napján. Szerviztechnikusaink bármilyen
felmerülő probléma hatékony megoldásában képesek
segítséget nyújtani, köszönhetően a sokéves gyakorlati
tapasztalatuknak, az évek során szerzett rutinjuknak és
nem utolsó sorban folyamatos továbbképzésüknek.
Eredményes munkánkat a legjobban az a tény bizonyítja,
hogy az aftermarket és szerviz szolgáltatásainkat olyan
cégek is igénybe veszik, akik nem BouMatic, hanem más
gyártótól származó fejőberendezéseket üzemeltetnek.
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