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WA08

Единични везни за животни
Мобилни
Точните справки за теглото на свине за угояване
изисква по-добро сортиране. Най-добрият възможен
начин за увеличаването на
приходи от продажбата на
прасета за кланици може
да се постигне само чрез
индивидуално претегляне
на животни. Мобилните
везни за отделни животни
са специално проектирани
за сортиране на свине за
кланици. Основнияъ фокус
е върху удобня и ефективен процес на претегляне.

Накратко:
● Гъвкаво използване вътре и пред клетката
● Определяне на възможно най-доброто тегло за
продаване

Подвижни везни за животни
Тип WA08
Д x Ш x Е (м)

Външни размери:
1,75 х 0,58 х 1,26

● Конструкция от олекотен
алуминий

Вътрешни размери:

● „Отблъскваща“ функция

Тегло 53 кг

● 3 години Гаранция
● Сортиране със светлинен сигнал
● USB порт

1,42 х 0,47 х 0,8
Обхват на претегляне нагоре
до 1000 кг
Други размери и видове
при поискване.

WA08

Представяне в детайли
Направено от професионалисти за професионалисти. Meier-Brakenberg
произвежда
надеждни
и висококачествени животински везни. Монтираните отпред колела и
дръжки от твърд каучук
правят везните лесни за
транспортиране,
точно
както ако сте я поставили
на количка. С обща ширина от само 58 см. тя може
да бъде използвана дори
и в тесни пътеки.
Почистванто се извършва лесно, благодарение
на гладките повърхности
и малкото на брой ръбове. Разположението на
кабелите в релсите предотвратява щети, причинени от гризачи.
Площта за претегляне е
здрава и устойчива на
удари. Ето защо ние даваме пълна 3 годишна гаранция на везните.

● Водоустойчиви
капсулирани тегловни
клетки
● Прасета интуитивно
влизат във везните,
поради изключително
ниската височина на
входа от само 7 см.
● Свободен подход за
потребителя.

● Странично затворените
светли стени и
открит изглед в
посоката на движение
предотвратяват
разсейване на
животните и по този
начин ускорявате
процеса на претегляне
(PATENT №. 10115555).

„Откакто започнах да
претеглям с индивидуалните везни за животни,
печеля 18 000 евро всяка
година повече за 9 000 прасета, които продавам“

● Захранване чрез
вградена акумулаторна
батерия.

Хилмар Бранд, свиневъд от
Линдау, Германия

Печалба от претеглянето
Без везни
3,72 € /
животно *
372 € /
партида

ø загуба от
неправилно
претегляне
Печалба от
претегляне
Минус печалба
от претегляне:
1 час/партида
Допълнителна
печалба

С везни
1,23 € /
животно *
123 € /
партида
€ 249 /
партида
- 50 € /
партида
199 € /
партида

* Източник: Асоциация на производителите от Провинция Вестфален
Печалба въз основа на отделни животни
= 1,99 евро / животно.
За 2000 угоени прасета / годишно
= 3.960 евро печалба / година

ПРОСТО ГЕНИАЛНО!
Практическо „дистанционно
управление“ за две функции; лесно за нулиране:
а) При влизане: Отваряте и
затваряте предната врата
чрез лост отзад. Животните нямат възможност да се
движат
б) При излизане: Премествате обратно клапата на
отсрещната страна за придвижване на прасета обратно. Прибирате животното
обратно, без да има нужда
да се движите.

Функция „пастир“
- ЕксклузивнаРегистриран дизайн

WA

Везни за животни
Мобилни и за всякакви цели
Везни за свине

Различните
изисквания
изискват
индивидуални
решения. Ето защо предлагаме нашите мобилни
единични и групови везни
за претегляне на животни
в различен дизайн и размери.
Платформени везни

Външни размери ДxШxВ (м):
2,25 х 0,70 х 1,10
Вътрешни размери ДxШxВ (м):
1,92 х 0,62 х 0,90

Сортиращи везни
за млади свине

Външни размери ДxШxВ (м):
1.75 x 0.58 x 1.10
Вътрешни размери ДxШxВ (м):
1.42 x 0.47 x 0.90

Външни размери ДxШxВ (м):
1.75 x 0.90 x 0.25;
Вътрешни размери ДxШxВ (м):
1.50 x 0.78 x 0.15

Везни за малки прасенца
Външни размери ДxШxВ (м):
2.50 x 0.90 x 1.00;
Вътрешни размери ДxШxВ (м):
2.22 x 0.82 x 0.80

Всички везни са направени
за натоварена и дългосрочна работа. Алуминиевата конструкция гарантира
възможно най-висока стабилност и в същото време
максимална мобилност.

Везни за телета и овце

Отвън ДxШxВ (м): 1.50 x 0.76 x 1.10
Отвътре ДxШxВ (м): 1.22 x 0.47 x 0.90

Фидерни везни

Отвън ДxШxВ (м): 1.90 x 0.80 x 1.50
Отвътре ДxШxВ (м): 1.70 x 0.70 x 1.30

Везни за бикове

Отвън ДxШxВ (м): 2.26 x 0.93 x 1.85
Отвътре ДxШxВ (м): 2.14 x 0.81 x 1.73

Технология за устойчиво на
удари претегляне за груба
употреба

WA300
WAST83S

Уреди за оценяване
За всички изисквания
Ярко осветените цифри, програмата за
претегляне на движещи се животни, както и автоматичното тариране в случай на
замърсяване улесняват рутинната Ви работа по време на претеглянето.
Дисплеят за претегляне със светлинен
сигнал прави сортирането на прасета по-бързо и по-лесно. Диапазонът на
целевото тегло може да се програмира
индивидуално и се показва чрез зелена
светлина по време на претеглянето. Теглото над или под целевия диапазон се
обозначава на екрана с червени и жълти сигнални светлини. Запазете данните
или където е приложимо обобщете данните чрез USB интерфейс.

Допълнителни функции за специалните
дисплеи за претегляне:
● Калибрирани везни, първоначално калибриране извършено в Meier-Brakenberg
● Свързване към компютър и принтер
● Свързване на скенер
● Идентификация на маркировка
Накратко:
● Програма за претегляне на движещи се
животни
● Автоматично тариране, например в случай на замърсяване
● Водозащитен дисплей с мембранна клавиатура за груба употреба в оборите
● Захранване по линия на адаптер или батерия
● Функция за сигнална светлина
● USB порт

WAW054
WAW190:

Балансиращи релси
За мобилни и стационарни везни
Балансиращи греди
Алуминиеви балансиращи греди
(за мобилни везни)

За да надстроите съществуващите везни, предлагаме
първокласно качество балансиращи релси от алуминий и
неръждаема стомана. Електрониката за претегляне има
програма за тегло на животните и везната го тарира по
електронен път. Претеглящото устройство в клетките
е водоустойчиво, а кабелите
имат защита срещу гризачи.
Стандартнтаа работа може да
осещъстви през адаптер на
електрическата мрежа или
чрез батерия.

WAW054

54 см до 1000 кг

WAW080

80 см до 1000 кг

Височина

7 см

Балансиращи греди от
неръждаема стомана
(за неподвижни везни)

Балансиращите греди с дължина 100 см могат да
бъдат съкратени два пъти с 15 см. Претеглящи греди
с дължина до 6 м се предлагат при поискване.

WAW100

100 см до 2500 кг

WAW145

145 см до 2500 кг

WAW190

190 см до 2500 кг

Височина

8 см

WASTN

Везни с нисък под
Стационарен
Висококачествените
електронни везни се характеризират с изключително практична
работа.
С височина на достъп от само
2 см тези везни могат да бъдат поставени направо на пътеките и не е необходимо да
се вграждат в пода, като по
този начин спестявате разходи.
Инсталацията на интелигентните и иновативни детайли
за бързо и лесно претегляне
на групи животини ги прави
удобни както за хората, така и
за животните!

Без препятствия дори
за прасенца от 5 кг.

Накратко:
● Височина на достъп от само
2 см.
● Дистанционно отключване
на изходните врати с педален крак като стандарт
(входна порта по желание)
● Технология за претегляне
с висококачествена защита от прах и водна струя.
Може да се почисти с уред
за почистване под високо
налягане
● Кабели, защитени срещу
гризачи
● 3 години гаранция
● USB порт с опция за запазване!
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Други размери по заявка

WASTN

Представяне в детайли
Животните стъпват върху специално
изработена щампована основа, която
комбинира защита против подхлъзване с лесното почистване. Кръстосаното
гофриране осигурява добра достъпност,
а щамповането по дължина гарантира добро почистване. Специално разработен за
тези везни подов профил с ниско тегло и
ниска височина на достъп позволява прилагането им във всяка пътека. Кабелите
от 4 неръждаеми стоманени претеглящи
пръта, разположени вътре в релсите,
осигуряват защита срещу гризачи.

● Програма за претегляне на движещи
се животни
● Сортиране със светлинен сигнал на
дисплея за претегляне
● Автоматично тариране
● Захранване от адаптер или батерия по
избор
● Калибриране при поискване

• Изключително ниска височина на рампата от
само 2 см - лесен достъп за хора и животни
• Двупосочните порти могат да бъдат отворени
както навън, така и навътре. Това позволява
на оборудването за претегляне да се използва
направо пред врата на
клетката
• Малко разстояние между прътите на вратите за претегляне на малки
прасенца
ПРОСТО ГЕНИАЛНО!
Транспортен механизъм
Везните могат да бъдат преместени в пътеката, чрез
транспортния
механизъм.
Това дава възможност пълната ширина на прохода да
бъде използвана.
Крачен педал
Дистанционно управление с
помощта на крачния педал
позволява изходната порта
да се отвори от страната на
входа.

Ideas out of experience!

MEIER-BRAKENBERG

Специален дизайн
Индивидуални решения
Като разработчик и производител на везни за нас
важи следният принцип:
„Нищо не е невъзможно!“
В зависимост от индивидуалните Ви изисквания,
ще обсъдим Вашите нужди, ще разработим конВезни тип колесна кула

Конски везни с
гумиран под за
ветеринарни клиники

Платформа за претегляне
на 200 крави за операции
в концентрирани фуражни
бази

кретни предложения и ще
Ви представим идеалното
решение.
Когато разработваме нашите продукти, ние отдаваме голямо значение
на
висококачествените
материали и функционалности.
Везни за бикове за износ.
Контрол на теглото в
пристанището на Хамбург.

Трипосочно
кръстовище на рампа

Стационарни везни с
допълнителна странична
порта

Везни за малки прасенца
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Везни за пуйки

Барелни везни за
химическата промишленост

