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Drogi Czytelniku,
ponad 30 lat temu innowacyjny pomysł Helmuta 
Urbana był zalążkiem działalności firmy URBAN. 
Rolnictwo jest naszą pasją, dlatego dobro zwie-
rząt było i jest dla nas ważne. Od początku naszej 
działalności rozwijamy systemy odchowu przy-
jazne dla zwierząt, gwarantujące młodym zwie-
rzętom zdrowie i witalność. W ciągu lat popyt na 
urządzenia do żywienia i systemy do cielętników 
firmy URBAN stale wzrastał. Aktualnie nasze 
urządzenia są sprzedawane w ponad 50 krajach 
na wszystkich kontynentach. 
Stale szukamy nowych dróg i możliwości, aby 
doskonalić chów młodych zwierząt. Cieszymy się 
niezmiernie, że możemy przedstawić Państwu 
katalog naszych produktów do chowu cieląt.
Jesteśmy zawsze otwarci na osobistą rozmo-
wę, podczas której będziemy mogli podzielić się 
naszym długoletnim doświadczeniem. Dzięki 
naszym przemyślanym technicznie systemom, 
hodowca może liczyć na zdrowe i szybko przyra-
stające cielęta.

Serdecznie pozdrawiamy

Nicole Urban-Sprock
    &  Thomas Sprock
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Przedsiębiorstwo URBAN -  
kiedyś i dziś! 
  

Od roku 1984: Od rolnictwa dla 
rolnictwa: Helmut Urban poznał 
już w gospodarstwie rolnym 
rodziców wyzwania, jakie niesie 
ze sobą chów cieląt. Przez długie 
lata pracy zdobył bogate doświad-
czenie i wiedzę w tym zakresie. Z 
tego zrodził się pomysł konstrukcji 
pierwszego automatu do karmie-
nia cieląt. W kolejnych fazach roz-
woju powstała własna produkcja i 

sprzedaż poideł dla cieląt firmy URBAN.

1987: Na rynek wchodzi pierwsze sterowane kom-
puterowo poidło dla cieląt marki URBAN.

1997: Przełom na skalę światową z automatem 
U40 do pojenia cieląt i jagniąt.

2002: Wprowadzenie na rynek kompaktowego 
automatu do pojenia U20 ze smoczkiem.

2007: Wprowadzenie na rynek międzynarodowy 
automatów do pojenia  
firmy URBAN.

2008: Prezentacja nowego MilkShuttle i 
Twin-Feeder na targach EuroTier.

2009: Jubileusz 25-lecia produkcji 
urządzeń do żywienia firmy URBAN

2010: Córka Nicole Urban-Sprock i 
zięć Thomas Sprock zostają człon-
kami kadry kierowniczej.

2015/16: Rozbudowa powierzchni pro-
dukcyjnej 
 i otwarcie  
nowego centrum szkoleniowego w 
Wüsting.

Koniec 2017: Helmut Urban przekazuje  
zarząd przedsiębiorstwa kolejnemu 
pokoleniu.

Firma URBAN na ca-
łym świecie

Przedsiębiorstwo URBAN zo-
stało założone w roku 1984 
przez Helmuta Urbana w 
jego gospodarstwie rol-
nym w niemieckiej miej-
scowości Wüsting. Zain-

teresowanie produktami 
firmy bardzo szybko rosło 

i w roku 1992 w parku prze-
mysłowym w Wüsting otwarto 
nowy zakład. W ubiegłych la-
tach firma URBAN wzmocniła 
swoją pozycję lidera w branży 
urządzeń do żywienia cieląt.  
Automat do pojenia cieląt 
URBAN Alma Pro oraz wózek 

Helmut Urban z  
pierwszym mie-
szalnikiem do 
pojenia cieląt.
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WYRÓŻNIENIA:

2012	-	automat	do	pojenia	URBAN	LifeStart	jest	 
Nowością	Roku.

2014	-	automat	do	pojenia	URBAN	LifeStart	 
zostaje	odznaczony	na	targach	EuroTier	srebrnym	
medalem	za	innowację.

2015	-	przyjazny	dla	zwierząt	automat	do	pojenia	
URBAN	 
	LifeStart	otrzymuje	odznaczenie	Izby	Rzemieślni-
czej	Dolnej	Saksonii	za	innowacyjność.

2018	-	firma	URBAN	zostaje	wyróżniona	nagrodą	 
handlu	zagranicznego	Dolnej	Saksonii	za	szczegól-
ny	sukces	w	eksporcie.

2018	-	trzeci	srebrny	medal	dla	 
firmy	URBAN	na	targach	EuroTier,	tym	razem	dla	 
produktu	VitalControl.

do pojenia MilkShuttle to dwie optymalnie przemy-
ślane technicznie linie produktów w ofercie firmy 
URBAN, zarówno w sektorze stacjonarnych jak i 
mobilnych urządzeń do żywienia młodych zwierząt. 

Gospodarstwo rodziny Urbanów: z małego gospodar-
stwa specjalizującego się w chowie bydła mlecznego 
rozwinęło się w ciągu lat innowacyjne, średnie przed-
siębiorstwo działające na całym świecie. 
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SIEDZIBA FIRMY

Rozwój, produkcja i  
dystrybucja pod jednym dachem – 

w nowoczesnej centrali firmy  
w Wüsting. 



URBAN Alma Pro
Inteligentne rozwiązanie 

do zautomatyzowanego żywienia cieląt.
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URBAN Alma Pro
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Automat do pojenia URBAN 
Alma Pro umożliwia podawanie 
cielętom świeżego mleka już od 
pierwszych dni. Cielęta mają w 
każdej chwili dostęp do mleka, 
które zachowuje stałą tempera-
turę i stężenie.
Taki system żywienia uwzględ-
nia potrzeby zwierząt i umoż-
liwia pobieranie pokarmu w 
małych porcjach przez cały 
dzień, z dostosowaniem do 
indywidualnych potrzeb każ-
dego zwierzęcia. Poprawia to 

przyrosty i wspiera rozwój zwie-
rzęcia, jego zdrowie i kondycję. 
Techniczny monitoring zapewnia 
ekran dotykowy średniej wielko-
ści, który dzięki oprogramowaniu 
przyjaznemu dla użytkownika jest 
bardzo łatwy w obsłudze. Auto-
mat rejestruje i zapisuje w pamię-
ci wszystkie wartości związane 
z żywieniem, a także parametry 
związane ze zdrowiem zwierząt. 
Hodowca ma dzięki temu w każdej 
chwili możliwość oceny stanu 
zdrowia cieląt.

Połączenie intensywnego odchowu z
ogromnym ułatwieniem w pracy.

Stacja odpajania 
cieląt
Przemyślany system 
czujników rozpozna-
je cielę na podstawie 
transpondera i wydziela 
mu zaprogramowaną 
dawkę pokarmu. 
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Wszystkie zalety
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Żywienie dostosowane do 
potrzeb zwierząt przez całą 
dobę
Krzywą karmienia można w 
razie potrzeby dostosować 
indywidualnie do potrzeb każ-
dego zwierzęcia. Dawka mleka 
jest wydawana w porcjach 
przez cały dzień. 

Stałe stężenie mleka 
Wszystkie komponenty są 
stale mieszane aż do uzyska-
nia jednorodnej mieszaniny. 

Stała temperatura mleka
Trzy czujniki temperatury 
zapewniają stałą temperaturę 
mleka przez całą dobę.

Programowanie metaboliczne 
przez intensywne żywienie
Automat wydaje wiele małych 
porcji mleka, jak w naturze.

Optymalizacja higieny (po-
karmu)
W pełni zautomatyzowany 
program czyszczenia zapew-
nia dokładne, niezawodne i 
samoczynne wyczyszczenie 
automatu do pojenia.

Kontrola stanu zdrowia
Parametry stanu zdrowia 
zwierząt są gromadzone i 
mogą być w każdej chwili 
odtworzone.

Lepsze przyrosty
Ciągłe i regularne karmienie 
wpływa korzystnie na przyro-
sty dobowe.

URBAN Alma Pro | Zalety
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„Sukces w pracy: 
Alma Pro to inwestycja, 

która się opłaca.”
Torsten Meier, rolnik
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Budowa
Aby maksymalnie ułatwić użytkownikowi pracę, 

nasze urządzenia cechuje prosta budowa i łatwość obsługi.
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1   Panel z ekranem dotykowym 
 z przejrzystym zestawieniem funkcji.

2   Pojemnik na mleko w proszku mieszczący 
 35 kg.

3   Ślimak zapewnia optymalne 
 dozowanie proszku.

4   Przyłącze wody

5   Bojler 

6   Preparat czyszczący (kwaśny i alkaliczny) do automatycznego czysz- 
 czenia. 
 

7   Kurek do mleka – ułatwia pobieranie mleka.

8   Pływak w pojemniku do mieszania mierzy wydaną ilość mleka.   
       Dzięki temu jest możliwe przydzielenie każdemu zwierzęciu także ma- 
       łych porcji mleka z dokładnością do mililitra. 
 .

9   Ogrzewany pojemnik do mieszania 

10   Przewód pierścieniowy, przez który mleko dostaje się do smoczka. 
 Periodyczna cyrkulacja między smoczkiem i pojemnikiem, 
 sterowana przez temperaturę, zapewnia, że mleko dla cieląt jest za- 
  wsze ciepłe, a przewody nie zamarzają w przypadku ujemnych   
  temperatur.

11   Zawór stacji

12   Czujniki temperatury gwarantują 
 stałą temperaturę mleka.

URBAN Alma Pro | Budowa
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Wyposażenie seryjne
Kładziemy nacisk na rozwiązania funkcjonalne i 

łatwe w obsłudze. Z tego względu stacja Alma Pro 
posiada bogate wyposażenie seryjne, 

które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

URBAN Alma Pro | Wyposażenie seryjne



Panel obsługowy
Obsługa i odtwarzanie danych na zintegrowanym 
ekranie dotykowym są bardzo łatwe. Intuicyjny 
interfejs użytkownika umożliwia żywienie dosto-
sowane do potrzeb każdego zwierzęcia, a także 
komfortowe tworzenie krzywych żywienia.  

Panel można przechylać i 
zmienić wysokość.
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Za pomocą przy-
cisku One Touch 
Overview moż-
na bezpośrednio 
odtworzyć listę 
zwierząt, u których 
wystąpiły wyjątko-
we sytuacje. 
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Przegląd stada
Monitorowanie zwierząt przez 
całą dobę, zamiast wartości 
z pół dnia, czy z całego dnia. 
Oznacza to zawsze aktualne 
informacje o stadzie.
Utworzone przez Alma Pro 
listy alarmowe wskazują nie-
wypite ilości mleka i odchylenia 
od wartości specyficznych dla 
danego zwierzęcia (prędkość 
picia, ilość odwiedzin stacji, 
czas przebywania przy stacji).

7-dniowy przegląd ży-
wienia
Na ekranie wskazywana jest, 
poza ilością dzienną, także już 
pobrana ilość pokarmu.

Dzięki tej funkcji 
jest możliwe 
utrzymanie 
optymalnego 
stanu zdrowia 
każdego zwie-
rzęcia. 

Kontrola kar-
mienia z ostat-
nich siedmiu dni.

Ocena stanu zdrowia
Wszystkie dane dotyczące stanu 
zdrowia są zapisywane w pa-
mięci i są automatycznie anali-
zowane. Zwierzęta zachowujące 
się nietypowo są zaznaczane na 
pomarańczowo lub na czerwo-
no. Umożliwia to szybkie rozpo-
znanie tych zwierząt i ustalenie 
chorób przed ich kolejną fazą 
rozwoju. 

URBAN Alma Pro | Wyposażenie seryjne

Szybki przegląd 
stanu zdrowia 
zwierząt



Sterowanie mobilne
Połączenie urządzenia z routerem URBAN WiFi pozwala na korzystanie z wszystkich funkcji sta-
cji Alma Pro za pomocą urządzenia smart lub komputera stacjonarnego - od kontroli po doko-
nanie ustawień. Zintegrowana funkcja alarmowa informuje hodowcę o nietypowym zachowaniu 
cieląt lub usterce automatu.

Krzywa żywienia
Na ekranie dotykowym 
można utworzyć krzywe 
żywienia dla cieląt, z co-
dzienną ilością i składem 
mleka (w zależności od 
wieku).
Program samoczynnie 
steruje procesem przyu-
czania i odsadzania cieląt.

RÓWNIEŻ 
POZA GOS- 

PODARSTWEM ZAWSZE 
NA BIEŻĄCO:

dostęp do danych przez SMS  lub funk-
cję alarmową. 

Oprogramowanie URBAN jest 
kompatybilne ze wszystkimi 

urządzeniami z funkcją 
komunikacji GSM. 

kompatibel. 

Chronione hasłem prawa użytkow-
nika zapewniają, że dostęp do szcze-
gółowych danych programu ma 
wyłącznie osoba autoryzowana.

urbanfeeder.pl 15
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Zbiorniki
Automat jest wykonany ze stali 
nierdzewnej wysokiej jakości. 
Dzięki zwartej konstrukcji nie 
zabiera dużo miejsca. Wytrzy-
mała krawędź boczna i mała 
wysokość napełniania (1,09 m) 
ułatwiają napełnianie.

Układ elektronicz-
ny stacji
Wskazanie ilości mleka 
do wypicia i kontrola 
temperatury mleka  
bezpośrednio na stacji.

URBAN Alma Pro | Wyposażenie seryjne

Rozpoznanie 
zwierząt  na	
podstawie	opaski	
na	szyi	lub	znacz-
niku	w	uchu.	
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Mechanizm w 
worku z proszkiem 
służy do równo-
miernego podawa-
nia proszku. 

Program czyszczenia  
Zintegrowany program czyszczenia 
umożliwia dokładne, niezawodne i 
automatyczne czyszczenie wszyst-
kich części przewodzących mleko, 
aż do smoczka, za pomocą dwóch 
różnych środków czyszczących (al-
kalicznego i kwaśnego) na zmianę.

Kurek do mleka  
W każdej chwili można pobrać świeże 
mleko z automatu, np. do karmienia 
cieląt utrzymywanych pojedynczo.
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Opcje i osprzęt
Bogata oferta technicznego wyposażenia specjalnego 

umożliwia optymalne przystosowanie automatu 
do indywidualnych potrzeb hodowcy.

Dodatkowy zapas proszku 
Jeśli automat Alma Pro jest wy-
korzystywany do pojenia większej 
grupy cieląt, można zwiększyć 
ładowność pojemnika na proszek do 
55 kg.

Dozownik  
dodatków płyn-
nych 
Płynne dodatki jak wita-
miny lub elektrolity są 
podawane bezpośrednio 
do przewodu pierście-
niowego. Wydawanie 
dodatków można indy-
widualnie ustawić. Dzięki 
temu jest zapewnione, 
że tylko te zwierzęta 
otrzymają dodatki, które 
tego wymagają.

urbanfeeder.pl18

URBAN Alma Pro | Opcje i osprzęt
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Dodatkowy bojler 
wstępny 
Na życzenie możliwe jest 
wbudowanie drugiego bojlera 
zwiększającego wydajność. 
Bojler znacznie zwiększa moc 
grzewczą automatu umożli-
wiając żywienie większej grupy 
cieląt. Koncepcja ta obejmu-
je też innowacyjną zasadę 
dwufazowego czyszczenia: w 
jednym cyklu płukania mogą 
być zastosowane dwa różne 
środki czyszczące.

Dozownik dodatków w proszku 
Dozownik umożliwia automatyczne 

wydanie dodatków w formie proszku jak 
witaminy lub leki, indywidualnie dla dane-

go zwierzęcia lub dla całej grupy.
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Żywienie mlekiem pełnym 
Odpajanie cieląt wyłącznie mlekiem pełnym lub pójłem z 
mleka pełnego i mleka w proszku jest bez problemu moż-
liwe. Zawartość mleka pełnego można płynnie ustawić w 
zakresie od 0% do100 %. Taksówka mleczna MilkShuttle 
umożliwia szybkie udostępnienie mleka cielętom.

Lampa sygnalizacyj-
na 
Czerwone, żółte zielone 
- sygnalizator pozwala 
rozpoznać status automatu 
także z daleka.

MilkShuttle  
z mlekiem peł-
nym

URBAN Alma Pro | Opcje i osprzęt
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8-calowy ekran
Niższa w cenie alternatywa 
do 12 calowego ekranu z 
przesuwanym ramieniem i 
zintegrowanym WiFi. Ekran 
8’’ umożliwia sterowanie 
maksymalnie czterech sta-
cji odpajania.

Al
m

a 
Pr

o



urbanfeeder.pl22

Zmierzona masa ciała zostaje przy-
porządkowana do danego zwierzę-
cia. Następnie system tworzy auto-
matycznie wykresy i listy rozwoju 
masy ciała. 

URBAN Waga do cieląt 
Poza temperaturą ciała mierzoną 
termometrem Vita Control, nowa waga 
do cieląt umożliwia wykorzystanie 
także masy ciała cieląt do oceny ich 
stanu zdrowia. Połączenie z automa-
tem Alma Pro pozwala na gromadze-
nie i centralne zarządzanie wszystkimi 
danymi potrzebnymi do kontroli stanu 
zdrowia. Odstawiona waga nie zajmuje 
dużo miejsca. Jest łatwa do utrzymania 
w czystości i bardzo wytrzymała.

ŁATWE 
WCHODZENIE:

Cielęta wchodzą na wagę  
i schodzą przez dwie  

odchylane furtki. Umożliwia to  
bezstresowe  

ważenie.

URBAN Alma Pro | Opcje i osprzęt
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Aplikacja URBAN do oceny-

kondycji zwierząt
Ciągła kontrola stanu zdrowia i utrzy-
manie zwierząt w dobrej kondycji 
jest najważniejszym celem w chowie 
zwierząt. Tylko w taki sposób moż-
na zapewnić przyrosty i wydajność 
zwierząt. Aplikacja URBAN do oceny 
kondycji zwierząt ułatwia ten proces. 
Na podstawie ustalonych parame-
trów, jak stan dróg oddechowych, 
wydzielina z nosa, oczy, uszy lub 
cechy sierści, aplikacja weryfikuje i 
dokumentuje stan zdrowia zwierzęcia. 
Regularne pobieranie danych umożli-
wia dokładną analizę stanu zwierząt, 
a także szybką reakcję na zmiany 
wskutek zachorowań.

Aplikację można połączyć z automa-
tem Alma Pro. Zgromadzone dane 
wskazują na rozwój każdego z cieląt. 

Aplikacja nie tylko gromadzi dane o poszczególnych parame-
trach, ale przeprowadza też analizę. Dzięki temu możliwa jest 
np. obserwacja pobierania żywności w zależności od tempera-
tury i przyrostu masy ciała.

W aplikacji przed-
stawiane są przykła-
dowe zdjęcia stanu 
poddawanego ocenie 
(wydzielina z nosa, 
drogi oddechowe, 
właściwości kału).

Bezpośrednie po-

branie aplikacji!
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Smoczek ustawia 
się, jeśli cielę jest 
dopuszczone do 
pojenia.

Obudowa ze 
smoczkiem 
zamyka się 
automatycznie 
po zakończeniu 
pojenia. 

Smoczek zostaje 
oczyszczony i 
w zależności od 
wersji wyposaże-
nia, także wyde-
zynfekowany.

Stacja higienicznaStacja standardowa

Poza stacją standardową oferujemy też  
stację odpajania z obudową ze smoczkiem i zintegrowaną  
funkcją czyszczenia smoczka. Jest to bardziej higienicz-
ne rozwiązanie zapobiegające za częstemu używaniu 
smoczka, a tym samym za szybkiemu zużyciu. 

Identyfikacja zwierzęcia, pałąk 
zabezpieczający i smoczki wyso-
kiej jakości - stacja odpajania już 
w wyposażeniu standardowym 
ma wiele zalet.

Stację odpajania
Proste wyposażenie standardowe czy wersja z pełnym 

wyposażeniem -  wybór należy do Państwa! 
Możliwa jest także kombinacja obu rodzajów stacji.

M
O

DE
LE

 P
O

DS
TA

W
OW

E
URBAN Alma Pro | Stację odpajania
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Składana stacja odpajania 
Obydwa modele podstawowe 
są dostępne opcjonalnie w 
wersji składanej. Po złożeniu 
użytkownik ma więcej miejsca 
na oczyszczenie obory.
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Pojenie równoległe z czuj-
nikiem FIT 
Zarówno stacja standardowa jak 
i stacja higieniczna mogą być 
opcjonalnie wyposażone w czujnik 
FIT. Wszystkie stacje odpajania są 
napełnianie jednocześnie mlekiem. 
Czujnik poprawia pomiar pojenia i 
umożliwia automatyczne przełą-
czenie między pojeniem indywidu-
alnym i równoległym.
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Możliwości instalacji 

Instalacja Alma Pro zależy od wa-
runków panujących w cielętniku, 
rodzaju chowu i wielkości stada. 

Dla małego stada wystarczy z 
reguły jeden automat i jedna stacja 

Naszym celem są funkcjonalne rozwiązania
przystosowane do indywidualnych warunków. Nasz auto-
mat do żywienia jest przystosowany zarówno do małych 

(najmniejszych) jak i dużych grup zwierząt. 
Istnieje też możliwość rozbudowy, w zależności od rodzaju 

wykorzystania.

Z jednego panelu 
obsługi jest możliwe 
sterowanie maks. 4 au-
tomatów, czyli 16 stacji 
odpajania.

odpajania. W przypadku dużego 
stada zaleca się stosowanie kilku 
automatów i kilku stacji odpaja-
nia. Tylko w taki sposób można 
zapewnić, że każde zwierzę otrzy-
ma wystarczającą ilość mleka. 
Nasi klienci mogą liczyć na nasze 
wsparcie w planowaniu optymal-

nego wyposażenia technicznego 
przystosowanego do ich potrzeb. 
Do każdego automatu można 
podłączyć maksymalnie cztery 
stacje odpajania. 
Dodatkowo z jednego panelu 
można obsługiwać maksymalnie 
cztery automaty.

URBAN Alma Pro | Możliwości instalacji
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Alma Pro Duo  
Alma Pro Duo umożliwia odpajanie dwoma preparatami 
mlekozastępczymi. Dzięki temu hodowca może jeszcze 
bardziej skoncentrować się na potrzebach zwierząt i 
stosować do karmienia różnych grup tylko jeden automat 
podstawowy. Jest to ciekawe rozwiązanie szczególnie dla 
dużych hodowli. 

Dodatkowo jest 
możliwe zwiększenie 
zapasu proszku do 55 
kg w każdym auto-
macie. 

MAT 1 MAT 2

Przykładowe skarmia-
nie 2 różnych prepara-
tów mlekozastępczych 
za pomocą Alma Pro 
Duo.

Alma Pro Duo z nadbudową

 Alma Pro z wszystkimi funkcjami automatu.

 Dodatkowo podłączony pojemnik na proszek można napeł-
nić innym preparatem mlekozastępczym lub wykorzystać jako 
dodatkowy pojemnik zwiększający pojemność. 

1 2

7
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4
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0
0 10 20 30 40 50 60

 dzień karmienia

Porcja dzienna w litrach

MAT 1 MAT 2
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Profesjonalne wyposażenie dla lepszej
kondycji zwierząt – URBAN VitalControl
Nowe urządzenie Vita Control jest kompatybilne z au-
tomatem Alma Pro. Zmierzone wartości są skanowane 
i przyporządkowywane danemu zwierzęciu. Umożliwia 
to precyzyjną ocenę stanu zwierzęcia i wcześniejsze 
rozpoznanie ewentualnych zachorowań. Na podstawie 
zebranych danych, VitalControl tworzy listy alarmowe 
ze zwierzętami wykazującymi nietypowe wartości oraz 
wykresy temperatury i ogólnego stanu zdrowia cieląt. 

Wyróżniony srebrnym me-
dalem na targach EuroTier w 

2018 roku.

URBAN VitalControl

URBAN Alma Pro | VitalControl
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1421

ID
1
1
1

5678
5672
5674

Gruppe

5678

5674

Gruppe 1

Gruppe 2 
Gruppe .. 

39,5
∞C

Komputer
z	ekranem
dotykowym:
portal	danych,
panel	obsługi	i
ze	wskaźnikami

Synchronizacja
danych	 o	 niety-
powym	 zacho-
waniu	z	urządze-
niem	ręcznym	

Ocena	kondycji	zwierząt	na	podstawie
monitoringu	parametrów	przez	całą	dobę

•	Ilość	stacji
•	Prędkość	picia
•	Zachowanie	podczas	pobytu	
•	Przebywanie	z	prawem	i	bez
•	Przerwane	pobyty	przy	stacji

Transmisja	zgromadzonych
danych	o	temperaturze	i	ocenie
zwierząt	o	nietypowym	zacho-

waniu

Tworzenie	
list	kontrolnych

°C

Praca	przy	zwierzętach		
z	nietypowami	objawami

Transmisja
danych

Połączenie z automatem do pojenia firmy URBAN

!

Dane	o	temperaturze	i/lub	ocena	są	
stale	zapisywane	w	pamięci.

Ciągła
dokumentacja	
historii	zwierząt

Ukierunkowana,
ponowna	kontrola
kolejnego	dnia	

Obsługa standalone

38,5
∞CZwierzę	1...

Zwierzę 2...
Zwierzę...

Oprogramowanie	 do	 zarządzania	 sta-
dem

lub lub

°C

Rutynowy pomiar temperatury w krytycznych fazach chowu u różnych 
zwierząt

Stosowanie:
•	rutynowy	pomiar	temperatury	u	krów	w	okresie	poporodowym	w	celu	zapobiegania	zapaleniom	
wymienia			i	/	lub	zapaleniom	macicy
kilkudniowe	pomiary	temperatury	u	loch	po	wyproszeniu	w	celu	rozpoznania	
		i	szybkiego	leczenia	chorób	metabolicznych	(syndrom	MMA)
•	ciągły	pomiar	temperatury	u	cieląt	z	podejrzeniem	chorób	dróg	oddechowych
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Zintegrowana 
 funkcja skanowania pozwala na 
przyporządkowanie temperatu-
ry do danego zwierzęcia.

VitalControl mierzy temperaturę 
ciała cielęcia i wskazuje na kolo-
rowo zakres temperatury.

Połączenie z automatem: z 
VitalControl dane są przekazywa-
ne przez USB do systemu opera-
cyjnego, gdzie dane są przetwa-
rzane do oceny stanu zdrowia.

URBAN Alma Pro | VitalControl

Wizualna ocena
Do wyboru prosta ocena
ogólnej kondycji lub rozszerzona 
ocena w kategoriach  pobieranie 
żywności, charakterystyka kału, 
choroby układu oddechowego

Na	podstawie	zgromadzonych	
danych	VitalControl	tworzy	listy 
alarmowe ze	zwierzętami	wy-
kazującymi	nietypowe	wartości;	
można	tworzyć	własne	listy 
kontrolne.
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Wygodna końcówka i 
wyświetlacz ułatwiają 
wykonanie pomiaru.

USB/ WiFi/ Bluetooth

Optyczny wskaźnik wyni-
ku pomiaru

Transponder (ISO 11784/85)

Wibracje wskazujące koniec 
pomiaru

Obrotowa głowi-
ca pomiarowa ze 
skrętem w prawo, 
w lewo, ze zinte-
growaną końców-
ką pomiarową

Oświetlenie obszaru analnego

Długa, odchylana koń-
cówka o zmiennym 
 przekroju z elastyczne-
go materiału nieuszka-
dzającego tkanki. 
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Pojenie na pojedynczych stanowiskach 
Alma Pro można z powodzeniem stosować do zautomatyzowanego pojenia cieląt utrzymywanych po-
jedynczo. Możliwe jest również zastosowanie kombinowane w przypadku utrzymywania pojedynczego i 
grupowego. Dzięki temu cielęta przez cały okres pojenia otrzymują paszę z jednego automatu, a opro-
gramowanie Alma Pro zapewnia kontrolę stanu zdrowia cieląt. 

Do pojenia smoczki można łatwo zawiesić na boksie. Gdy 
nie są już potrzebne lub gdy trzeba wyczyścić budkę, 
można je zamocować na przeznaczonym do tego uchwy-
cie. 

Zdrowie cieląt zawsze na oku - dzięki 
komfortowej obsłudze na panelu z ekra-
nem dotykowym lub przez smartfon, 
tablet lub laptop.

Urban Alma Pro | Możliwości instalacji
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Narodziny 1. – 2. tydzień życia w
utrzymywaniu pojedynczo

3. – 10.  tydzień życia w
kojcu zbiorowym

Zmiana stanowiska Zmiana 
stanowiska

Cielę Cielę Młode bydło Krowa

Zmiana 
stanowiska

ALMA PRO

Narodziny 1. – 2. tydzień życia w 
utrzymywaniu pojedynczo

Zmiana stanowiska

Cielę

ALMA PRO

Pojenie na pojedynczych 
stanowiskach 
Automat Alma Pro umożliwia pojenie 
maksymalnie 16 cieląt jednocześnie na 
ich pojedynczych stanowiskach. Aż do 
momentu przejścia na utrzymywanie w 
kojcach zbiorowych. 

Kombinacja karmienia na stanowi-
skach pojedynczych i 
zbiorowych. 

Automat Alma Pro używany w kombinacji, 
umożliwia żywienie zarówno bardzo mło-
dych cieląt na stanowiskach pojedynczych 
jak i starszych cieląt utrzymywanych w gru-
pie. Zapewnia to w pełni zautomatyzowane 
żywienie i monitoring cieląt od narodzin 
przez cały okres pojenia mlekiem.
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Przekonuje na całej linii
W gospodarstwie Torstena Meiera automat Alma Pro 

z powodzeniem sprawdza się w pojeniu młodych zwierząt.

W małej niemieckiej miej-
scowości między Bremą 
i Hamburgiem znajduje 

się gospodarstwo rolne rodziny 
Meierów. Torsten Meier ukończył 
szkołę rolniczą i latem 2018 roku 
przejął od rodziców gospodar-
stwo z 150 krowami mlecznymi 

Trzy pokolenia pod jednym dachem - 
rodzina Meierów z Dolnej Saksonii

wraz z hodowlą cieląt. 
Ojciec i syn nadal wspólnie 
prowadzą innowacyjną hodowlę 
około 70 cieląt ukierunkowaną 
na zdrowie zwierząt. Dlatego już 
w 2014 roku zainwestowali w 
nowy cielętnik typu Holsteiner. 
Poza maksymalnie pięcioma 
kojcami grupowymi po 44 m² dla 
maksymalnie dziesięciu cieląt, 
w cielętniku o powierzchni 600 
m² jest możliwość ustawienia 

urbanfeeder.pl

„Odkąd korzystamy z automatu, mamy dużo mniej pracy, 
a zaoszczędzony czas  

możemy poświęcić na inne zadania w gospodarstwie.” 
Torsten Meier

URBAN Alma Pro | Reportaż
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1  Pałąk zapewnia 
konieczną stabilność w 
czasie przyuczania, a 
ponadto ułatwia pracę.
2  Możliwość zdalnego 
sterowania i kontroli za 
pomocą tabletu i smart-
fona. 
3  Jeden automat i dwie 
stacje do pojenia cieląt w 
gospodarstwie Meierów. 
4  Do wyczyszczenia 
stanowiska można stacje 
szybko przechylić. 

do 20 budek tzw. iglo dla cieląt. 
Aby zoptymalizować zarządzanie 
stanem zdrowia zwierząt, Torsten 
Meier zdecydował się na zakup 
urządzeń firmy URBAN. Korzysta 
z automatu Alma Pro do automa-
tycznego pojenia na pojedynczych 
stanowiskach dla młodych cieląt, 
a także do karmienia starszych 
cieląt (w wieku > 2 tygodni) 
utrzymywanych w grupie. Auto-
matyczne karmienie na pojedyn-
czych stanowiskach jest możliwe 
dla 16 cieląt jednocześnie. Torsten 
Meier może być pewien, że jego 
zwierzęta są karmione zgodnie 
z ich zapotrzebowaniem, a poza 
tym w każdej chwili ma dostęp do 
dobrze przygotowanych informa-
cji na temat każdego zwierzęcia. 
W dzisiejszych czasach dokładne 
dokumentacje są obowiązko-

we, co oznacza, że system nie 
tylko oszczędza czas, ale i ner-
wy. Kombinacja stacji Alma Pro 
umożliwia optymalną kontrolę 
poszczególnych zwierząt w czasie 
ich wzrostu. Rozwiązania tech-
niczne firmy URBAN stały się w 
tym gospodarstwie podstawą do 
odchowu zdrowych i wydajnych 
krów mlecznych.

Nazwa: Rodzina Meierów
Lokalizacja: Dolna Saksonia, Niemcy
Powierzchnia: 100 ha 
Hodowla: 120 krów mlecznych, przychó-
wek Pracownicy: Członkowie rodziny

GOSPODARSTWO

1 2

3 4
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Stacja odpajania
Wszystkie wymiary w cm.

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z boku

Widok z tyłu

urbanfeeder.pl36

URBAN Alma Pro | Dane techniczne



Automat do pojenia
Wszystkie wymiary w cm.

Widok z góry
Konieczne przyłącza 

Przyłącze wody 2 do 4 barów

Gniazdo ze stykiem ochronnym 
240V/16A  

Jeśli jest używany bojler wstęp-
ny, jest konieczne gniazdo ze 
stykiem ochronnym 400V/16A  
(dotyczy Niemiec).

Odpływ

urbanfeeder.pl 37
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Widok z przodu Widok z boku



URBAN MilkShuttle
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URBAN MilkShuttle

Mobilny mikser do pojenia cieląt dla profesjonalistów.



Pojenie cieląt do ciężka praca 
fizyczna, w czasie której niejed-
nokrotnie przenosi się 100 kg i 
więcej. Szczególnie uciążliwe jest 
to na wzniesieniach, trudnej do 
przebycia powierzchni, a zimą ze 
względu na lód i śnieg. Dzięki tak-
sówce mlecznej MilkShuttle pro-
blemy te należą do przeszłości. 
Zasilany elektrycznie mikser do 
pojenia cieląt doprowadza świeżo 

zmieszane mleko bezpośrednio 
do cielęcia. Stabilny układ jezdny, 
prosta obsługa i łatwe czysz-
czenie to cechy wyróżniające to 
praktyczne urządzenie.  

Cel: wygodne wykonywanie codziennych 
prac w cielętniku.

URBAN MilkShuttle 
Ogromne ułatwienie w 
pracy podczas pojenia 
cieląt: bez dużego nakładu 
sił, a do tego oszczędność 
czasu. 

urbanfeeder.pl 39
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Wszystkie zalety

Łatwe dozowanie
Łatwe dozowanie pójła za 
pomocą ergonomicznego 
pistoletu. Możliwość pro-
gramowania trzech różnych 
ilości dozowania. 

Dwustopniowe mieszadło
Do mleka pełnego i prepa-
ratów mlekozastępczych.

Automatyczna blokada
Zapobiega niezamierzo-
nemu stoczeniu się i za-
pewnia bezpieczną pozycję 
postojową.

Różne pojemności
Dostępne są różne wersje 
z pojemnością od 100 do 
250 litrów. 

Nieznaczny promień skrętu
Bardzo dobra zwrotność ze 
względu na promień skrętu 
wielkości 1,72 metra 
 zapewnia wygodną obsługę 
także w małych cielętnikach.

Opcjonalnie: zintegrowana 
funkcja pasteryzacji
Dla uzyskania zdrowego 
pójła.

urbanfeeder.pl40

1 2 3 SET
START
STOP

1,7
2 m

URBAN MilkShuttle | Zalety

Napęd elektryczny
ułatwia transport mleka na 
wzniesieniach, trudnej do 
przebycia powierzchni, na 
stopniach lub na oblodzo-
nych i ośnieżonych nawi-
erzchniach.
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„Nasze równanie dla komfortowego pojenia cieląt: 
      pojenie 30 cieląt z wiader = 25 minut 

 pojenie 30 cieląt za pomocą MilkShuttle = 11 minut   
Oznacza to więcej czasu na inne prace!”

Thomas Sprock, dyrektor naczelny
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Budowa
Poniżej  

znajduje się zestawienie 
najważniejszych komponentów MilkShuttle.

1   Trzy duże, niezniszczalne koła (średnica 40 cm)    
  zapewniają konieczną stabilność i znakomity komfort jazdy.

2   Prawie bezgłośny silnik mieszadła.

3   Zintegrowany moduł grzewczy na dnie. Opcjonalnie możliwe  
  jest też wbudowanie modułu chłodniczego.  

4   Przejrzysty(e) panel(e) 
  elektronicznego sterowania/obsługi.

5   Ergonomiczny uchwyt ułatwia  
 manewrowanie, także na nieutwardzonym podłożu i   
 na pochyłościach.

6   Pokrywa z uszczelką i zamkiem chroni mleko  
 przed zanieczyszczeniem. 

7   Praktyczna podziałka w zbiorniku ułatwia  
 mieszanie pójła. 

8   Pistolet z ergonomicznym uchwytem do  
 łatwego napełniania wiader. 

9   Bezstopniowy napęd elektryczny – do przodu i do tyłu. 

10   Elektroniczne zasilanie

11   Bateria 12V z możliwością wygodnego naładowania    
 z domowego gniazda elektrycznego 240V.

12   Kurek 1,5“

13  Pompa (z baterią)

URBAN MilkShuttle | Budowa
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Wielkości zbiornika

Od najmniejszego MilkShuttle ze zbiornikiem 100-litrowym po wersję XXL ze zbiornikiem o 
pojemności 250 litrów - nasze modele podstawowe stanowią bazę praktycznego pomocnika w 
każdym gospodarstwie. Chętnie pomożemy w wyborze.

Modele
MilkShuttle dla każdego gospodarstwa i indywidualnych potrzeb 
– to nasz cel. Osiągnęliśmy go dzięki ofercie MilkShuttle w czte-

rech rozmiarach i z różnymi możliwościami wyposażenia. 
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MilkShuttle 100 MilkShuttle 150 MilkShuttle 200 MilkShuttle 250

URBAN MilkShuttle | Modele
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Napęd elektryczny 
Opcjonalnie wszystkie modele podstawowe mogą zostać wyposażone fabrycznie w napęd 
elektryczny o dużej mocy. Napęd jezdny jest obsługiwany bezstopniowo i posiada bieg do 
jazdy w przód i w tył. Pozwala to bez trudności doprowadzić taksówkę mleczną do cieląt.
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URBAN MilkShuttle | Wyposażenie
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Panel obsługowy
Panel obsługowy przy MilkShuttle jest przej-
rzysty i łatwy w obsłudze, a poszczególne 
programy można wybrać przez naciśnięcie 
przycisku. Wszystkie ważne informacje, jak 
poziom baterii, są przedstawione w widoczny 
sposób.

Istnieje możliwość 
zaprogramowania 
różnych czasów 
rozpoczęcia ogrze-
wania mleka. 

Wyposażenie
Nasz cel: konstrukcja wygodnych i łatwych w obsłudze  

urządzeń ułatwiających codzienną pracę. Taksówka mleczna 
MilkShuttle przekonuje dzięki prostej budowie i 

odpornym na zużycie komponentom. 

47
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Opony odporne na przebicie 
Opony posiadają wysokoelastyczny 
rdzeń z tworzywa sztucznego. Dzię-
ki temu są odporne na przebicie i nie 
wymagają konserwacji. Ponadto ciężar 
własny opon przyczynia się do stabili-
zacji MilkShuttle na podłożu.

Manewrowanie na każdej powierzchni
Kompaktowy, trójkołowy układ jezdny sprawia, że MilkShuttle 
jest bardzo zwrotny i sprawdza się na każdym podłożu. Promień 
skrętu wynosi zaledwie 1,72 m, co umożliwia doprowadzenie 
MilkShuttle do każdego miejsca. 
Zintegrowany automatyczny hamulec zapewnia bezpieczną 
pozycję postojową także na pochyłościach, a przycisk zatrzy-
mania awaryjnego dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pracy 
zapobiegając zagrożeniu przygniecenia zatrzymując i odsuwając 
MilkShuttle.

Urban MilkShuttle | Wyposażenie
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Przełącznik 
na uchwycie.

Pistolet z wbudo-
wanym zaworem 
zwrotnym. Łatwe 
czyszczenie po 
prostym demon-
tażu.

Mleko jest dozowane szybko i precyzyjnie w krokach po 
0,1 litra. Można zaprogramować trzy ilości dozowania. Za 
pomocą specjalnej funkcji można napełniać również duże 
pojemniki. 

Komfortowe dozowanie
Za pomocą pompy dozującej i pistoletu 
cielęta otrzymują dokładnie taką porcję 
pójła, jaka została im przydzielona. 
Żądaną ilość mleka można wstępnie 
ustawić i wydać przez naciśnięcie przy-
cisku na pistolecie bądź na ramieniu 
dozownika. 
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SZYBKO
GOTOWE:

W krótkim czasie  
mleko jest ogrzane  

i gotowe do podania. 
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Dwustopniowe mieszadło
Aby uzyskać homogeniczne pójło, stopnie mieszadła można wybrać ręcznie, co pozwala na przygotowa-
nie zarówno mleka pełnego, jak i preparatów mlekozastępczych. Stopień wolnego mieszania jest przysto-
sowany do delikatnego mieszania mleka pełnego podczas podgrzewania - funkcja sekwencyjna dba o to, 
by mleko się nie przypaliło. Stopień szybkiego mieszania jest przeznaczony do dokładnego wymieszania 
preparatu mlekozastępczego.

Tabela proporcji mieszania 
na pokrywie
Zawsze prawidłowe proporcje wody i 
mleka w proszku pozwalają przygoto-
wać pójło o optymalnym stężeniu.

Mieszanie bez przerw
Wpływa na optymalne rozpusz-
czenie się proszku.

Podziałka w zbiorniku
Umożliwia szybki odczyt i spraw-
dzenie aktualnego poziomu płynu.

Urban MilkShuttle | Wyposażenie



Półautomatyczny program czyszczenia
Woda cyrkuluje przez wąż czyszcząc go niezawodnie. 
Czas trwania czyszczenia i temperaturę wody można 
indywidualnie ustawić.
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Dodatkowa dysza czyszcząca
Automatycznie jest czyszczona także pokrywa 
MilkShuttle, czyli jedna czynność wykonywana 
ręcznie odpada.

Zawór spustowy
Umożliwia opróżnienie MilkShuttle 
po karmieniu i czyszczenie.
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Opcje i osprzęt
Kolejne techniczne opcje wyposażenia umożliwiają  

dostosowanie MilkShuttle do indywidualnych potrzeb  
gospodarstwa.

Pokrywa próżniowa do ła-
twego napełniania świeżym 
mlekiem 
Mleko jest zasysane z baniek udojo-
wych lub zbiorników z mlekiem do 
MilkShuttle. 

Przygotowanie aplikatorów 
Przyłącze do aplikatorów dla krów 
przy MilkShuttle.

URBAN MilkShuttle | Opcje i osprzęt
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Przesuwane ramię dozujące 
Z ustawieniem wysokości - ręce są wolne 
do wykonywania innych czynności.

Oświetlenie 
Opcjonalna lampa 
oświetla otoczenie 
podczas pracy w 
ciemności. 

Izolacja 
Utrzymuje tempera-
turę mleka przez długi 
czas, co oszczędza 
energię!
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Przebieg pasteryzacji 
Podgrzanie mleka podczas pasteryzacji skutecz-
nie zabija zarazki i bakterie. Cielęta otrzymują 
lekkostrawne mleko, co pozwala uniknąć pro-
blemów z biegunką. Utrzymywaną temperaturę 
można indywidualnie ustawić, możliwe jest też 
delikatne pasteryzowanie. Chłodzenie odbywa 
się w pośrednim dnie - możliwe jest chłodzenie 
małych ilości, co oszczędza energię.

Przebieg automatycznej pasteryzacji
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Caddy – wszystko za jednym zamachem 
Bezpośredni transport wiader ze smoczkiem i osprzę-
tu. Na przyczepce Caddy mieszczą się maksymalnie 
24 wiaderka ze smoczkiem, bańki udojowe i inny 
sprzęt, jak woda, pasza czy leki. Wiadra ze smocz-
kiem można powiesić na hakach otworem w dół, aby 
po umyciu szybko wyschły.

Zdejmowany  
podest na sprzęt 
Praktyczny podest na bańki, pojemni-
ki i wiadra. 

MilkShuttle Duo 
Kombinacja dwóch MilkShuttle 
za pomocą zaczepu. Umożliwia 
jednoczesny transport mak-
symalnie 350 litrów w dwóch 
zbiornikach.

2	poziomy1	poziom

Zaczep 
Zaczep umożliwia szybkie przy-
łączenie przyczepki, np. URBAN 
Caddy, do MilkShuttle.
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Uchwyt na wiadra 
Umożliwia wygodny transport i suszenie 
maksymalnie 16 wiader. 

Uchwyt (ścienny) 
Na MilkShuttle lub na ścianie. 
Uchwyt na wiadra lub osprzęt 
można zawiesić na specjalnej 
konstrukcji.
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Optymalne wyposażenie
Po co się męczyć, jeśli istnieją rozwiązania ułatwiające pracę -  

w gospodarstwie mlecznym Westrup-Koch,  

niedaleko Osnabrück, w Dolnej 
Saksonii w Niemczech, wdro-
żono z sukcesem urządzenia 
firmy URBAN. Gospodarstwo o 
powierzchni 718 ha, z biogazow-
nią o mocy 650 kW i instalacją 
fotowoltaiczną o mocy 230 kW, 
prowadzi 5 rodzin. 11 pracowni-
ków i 2 praktykantów zajmuje się 
stadem liczącym ok. 600 krów 
mlecznych i 600 młodych zwie-

używane są przede wszystkim 
MilkShuttle i Alma Pro Duo. Du-
żym odciążeniem w ciężkiej pracy 
fizycznej jest przede wszystkim 
MilkShuttle. Dzięki taksówce 
mlecznej można wygodnie nakar-
mić cielęta utrzymywane poje-
dynczo w kojcach, bez noszenia 
ciężkich wiader. Tabela proporcji 
mieszania na pokrywie umożliwia 
także niedoświadczonym pra-
cownikom przygotowanie pójła 
w odpowiedniej proporcji wody 

urbanfeeder.pl58

rząt. Aby zapewnić zwierzętom 
optymalne warunki wzrostu, w 
ciągu lat gospodarstwo było stale 
modernizowane i przystosowywa-
ne do potrzeb zwierząt. Westrup-
-Koch współpracuje już od wielu 
lat z firmą URBAN. Aby zapew-
nić cielętom możliwie najlepsze 
warunki wzrostu, Westrup-Koch 
stawia na produkty firmy URBAN, 
które zawsze są o krok dalej niż 
aktualne standardy techniczne. W 
codziennej pracy przy cielętach 

URBAN MilkShuttle | Reportaż



1  Trzy stopnie dozowania 
zapewniają, że każde cielę 
otrzymuje optymalną 
porcję mleka.
2  Nowa waga dla cieląt 
gromadzi wszystkie dane 
dotyczące masy i zapew-
nia jeszcze lepszą obser-
wację poszczególnych 
zwierząt.
3       Dane są przesyłane z 
URBAN Vita Control do 
automatu. W ten sposób 
wszystkie dane dotyczące 
stanu zdrowia są zapisy-
wane centralnie i można 
je odtworzyć z każdego 
miejsca. 
4  Również dłuższe drogi 
nie są problemem dla 
MilkShuttle.

i proszku. Dodatkowo na panelu 
obsługowym MilkShuttle można 
ustawić optymalną temperatu-
rę do automatycznego ogrzania 
mleka, co także oszczędza czas. 
MilkShuttle skutecznie ułatwia 
codzienną pracę, jest łatwy w 
obsłudze i umożliwia efektywną 
organizację czasu. Alma Pro Duo 
w gospodarstwie Westrup-Koch 
odgrywa ważną rolę w późniejszej 
fazie utrzymywania grupowego 
cieląt. Automat umożliwia bo-
wiem pojenie dwoma różnymi 
preparatami mlekozastępczymi w 
dwóch lub więcej grupach cieląt. 
W codziennej pracy pracownicy w 
gospodarstwie mogą być pewni, 
że ustawione wcześniej porcje 
będą wydawane indywidualnie dla 
każdego zwierzęcia i przez cały 
czas. W przypadku nietypowych 
sytuacji w pobieraniu pokarmu 

przez cielęta lub w działaniu auto-
matu, pracownik otrzymuje odpo-
wiednią wskazówkę na smartfonie. 
Dzięki temu zarówno automat, jak i 
zwierzęta są zawsze pod kontrolą. 

Nazwa: Westrup-Koch GbR
Lokalizacja: Dolna Saksonia, Niemcy
Powierzchnia: 735 ha
Hodowla: 600 krów mlecznych, 
600 młodych zwierząt Pracownicy: 11 
pracowników, 2 praktykantów

GOSPODARSTWO

1 2

3 4

urbanfeeder.pl 59
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MilkShuttle
Wszystkie wymiary w cm.

Widok z góry

Widok z boku Widok z przodu

MilkShuttle 100: 80 cm
MilkShuttle 150, 200, 250: 82 cm
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MilkShuttle 100: 106 cm
MilkShuttle 150, 200, 250: 117 cm

MilkShuttle 100: maks. 143 cm
MilkShuttle 150, 200, 250: maks. 154 cm

40 cm

URBAN MilkShuttle | Dane techniczne
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URBAN Budki dla cieląt
Komfortowe pomieszczenia dla cieląt. 

urbanfeeder.pl62

URBAN Budki dla cieląt



Utrzymywanie cieląt na wolnym 
powietrzu wpływa pozytywnie na 
ich układ odpornościowy i popra-
wia ich kondycję.
Wysokiej jakości budki dla cieląt 
do utrzymywania pojedynczego i 
grupowego, oferowane przez fir-
mę URBAN, to rozwiązanie bardzo 
elastyczne i sprawdzające się z 
powodzeniem w praktyce.
Każda budka jest wyposażona 
standardowo w próg z tworzywa 

sztucznego i duże koła. W ofercie 
znajduje się ponadto praktyczny 
osprzęt, pozwalający na dosto-
sowanie budek do indywidual-
nych potrzeb cieląt.

Najlepsze warunki wzrostu 
dla cieląt. 

Przemyślane  
w każdym calu 
Ogrodzenie i budkę 
można szybko złożyć, 
co ułatwi oczyszczenie 
podłogi.
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Wszystkie zalety

Łatwe czyszczenie
Budki są wykonane z wytrzy-
małego poliestru wzmocnio-
nego włóknem szklanym. Są 
wykonane w jednej części, 
czyli bez szczelin i łączeń. 
Można je w łatwy sposób 
wyczyścić, są odporne na 
zabrudzenia i nie posiadają 
miejsc mogących stać się 
siedliskiem zarazków i bak-
terii.

Ochrona przed przeciągiem 
Otwory znajdują się tylko 
z jednej strony, w dachu 
budki. W naturalny sposób 
ciepłe, zużyte powietrze 
ulatnia się przez otwory 
wentylacyjne.

Łatwe do przetransporto-
wania
Stabilne rolki, uchwyty i 
haki ułatwiają transport.

Odporność na promieniowanie 
UV 
i na temperaturę
Materiał i jasny kolor budki 
sprawiają, że budki są odporne 
na promieniowanie UV oraz na 
wysokie i niskie temperatury.

urbanfeeder.pl64
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„W budkach firmy URBAN 
nasze cielęta 

czują się wyśmienicie.”
Rodzina Derbovenów
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URBAN Budka S

Modele
Aby każdy znalazł rozwiązanie dostosowane do potrzeb 

gospodarstwa, oferujemy do utrzymywania pojedynczego 
modele budek w rozmiarach S i L.
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Wymiary* (Dł. x Szer. x Wys.):
Budka: 150 x 120 x 125 cm
Ogrodzenie: 150 x 120 x 95 cm

*	Wymary	zewnętrzne

URBAN Budki dla cieląt pojedyncze | Modele
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URBAN Budka L
Wymiary* (Dł. x Szer. x Wys.):
Budka: 200 x 120 x 140 cm
Ogrodzenie: 150 x 120 x 95 cm
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Wyposażenie
Inteligentne szczegóły w wyposażeniu budek 

firmy URBAN sprawiają, że budki są nieodzownym elemen-
tem w odchowie cieląt. 

urbanfeeder.pl68

Przemyślane ogrodzenie 
Ogrodzenie z wyjmowaną kratą, ściętymi 
rogami i różnymi możliwościami mocowania
wiadra ze smoczkiem.

Krata przednia 
Z uchwytem na wiadro 
ze smoczkiem i obręczą 
na wiadro.

URBAN Budki dla cieląt pojedyncze |  Wyposażenie 
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Stabilny uchwyt
Stabilnie wykonany uchwyt 
umożliwia bezpieczny transport 
budki. 

Duże rolki i pole z numerem  
na progu
Duże rolki ułatwiają przewożenie 
budki. Praktyczna możliwość zapisu 
numeru pozwala szybko przypo-
rządkować cielęta.

Tabliczka z 
możliwością 
opisu
Opcjonalna ta-
bliczka pozwala na 
zapis informacji. 
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Urban Budki dla cieląt pojedyncze |  Wyposażenie 
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Składane budki 
Budkę dla cieląt można szybko 
złożyć, co ułatwi oczyszczenie 
podłoża.

Odchylane ogrodzenie 
 Do oczyszczenia podłoża, ogro-
dzenie można przechylić do 
góry. 
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URBAN Budki dla cieląt pojedyncze | Opcje i osprzęt

Opcje i osprzęt
Praktyczny osprzęt pozwoli optymalnie dostosować budki 

do indywidualnych potrzeb w gospodarstwie.
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Miska na paszę – 5 lub 8 litrów 
Dostosowana do wielkości uchwytu na 
wiadro na ogrodzeniu.

Uchwyt na wiadro 
 Uchwyt na wiadro na 
przedniej kracie   
. 
 Multilock do wiadra i 
uchwyt na paśnik combi. 
 Obręcz na miskę i wiadro. 

Wiadro ze 
smoczkiem 
Łatwe do czyszcze-
nia i optymalnie 
przystosowane do 
potrzeb cieląt.

Paśnik na siano 
Stabilny i wytrzymały. 

Paśnik combi 
Do karmienia cieląt 
sianem i paszami 
treściwymi. Ze 
zdejmowaną miską 
na paszę i podno-
szoną pokrywą.

URBAN Wózek transportowy 
Ułatwiający transport budek dla cieląt.

1
2

3
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URBAN Budka XL

Modele
Nasza budka dla cieląt XL to idealne rozwiązanie 

umożliwiające bezstresowe przestawienie z utrzymywania 
pojedynczego na grupowe. 
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Wymiary* (Dł. x Szer. x Wys.):  
Budka: 260 x 225 x 180 cm ogrodzenie z 
systemem blokującym i bez: 225 x 225 x 105 cm

urbanfeeder.pl74

URBAN Budki dla cieląt grupowe| Modele

*	Wymary	zewnętrzne
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Dużo miejsca i komfort 
W naszej budce XL jest miejsce dla maksymalnie 5 cie-
ląt. Każda budka do utrzymywania grupowego jest do-
starczana standardowo z ogrodzeniem wraz z progiem, 
uchwytem na obręcz na wiadro i uchwytem transporto-
wym. Transport ułatwiają dwa haki na dachu budki.

Wybieg z kratą paszową i uchwytem na obręcz na wiadro.

Krata paszowa z uchwytem na obręcz na wiadro.
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Łatwe czyszczenie podłoża 
Galwanizowane ogrodzenie wybiegu 
można w łatwy sposób podnieść, aby 
usunąć zanieczyszczenia.

URBAN Budki dla cieląt grupowe|  Wyposażenie 
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Praktyczne i wygodne 
Zdejmowana krata do zamknię-
cia cieląt w budce.

Wygodne wejście 
Furtka w ogrodzeniu ułatwia 
wejście do cieląt.
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Opcje i osprzęt
Optymalnie dostosowany osprzęt 

także przy budce XL nie pozostawia nic do życzenia.

urbanfeeder.pl78

URBAN Budki dla cieląt grupowe| Opcje i osprzęt



Paśnik combi  
ze stali nierdzewnej 
Do karmienia cieląt sianem 
i paszami treściwymi.

Paśnik na siano 
Łatwy montaż  
przy budce.

Plastikowy pojemnik 
Z wyżłobieniami na pięć 
wiader.

Składany uchwyt na wiadro ze 
smoczkiem 
Na pięć wiader.

urbanfeeder.pl

Paśnik adlib 
Na pasze suche.
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Silne cielęta
Rodzina Derbovenów stosuje do chowu zimnego cieląt budki 

URBAN,  
aby zwiększyć odporność zwierząt.

Historia gospodarstwa ro-
dziny Derbovenów sięga 
roku 1961. Aktualnie rodzina 

gospodaruje na 340 ha i posia-
da 500 krów mlecznych i 490 
młodych zwierząt. Poza produk-
cją mleka i wyrobem produk-
tów mlecznych gospodarstwo 
specjalizuje się w hodowli bydła 
mlecznego o silnych cechach 

utrzymywanie cieląt na wolnym 
powietrzu, co pozytywnie wpływa 
na ich odporność. Osłonięte miej-
sce i specjalna powłoka zmniej-
szają do minimum ilość bakterii 
i zarazków, a tym samym wpły-
wają na dobrą kondycję cieląt. 
Ogromną oszczędnością czasu i 
ułatwieniem w codziennej pracy 
dla rodziny Derbovenów i ich pra-
cowników jest łatwe czyszczenie 
i szybkie podniesienie ogrodzenia 
wybiegu. Firma URBAN oferu-

pokrojowych. W tym celu w go-
spodarstwie jest utrzymywanych 
pięć buhajów rozpłodowych. Poza 
jasną komunikacją i żywieniem 
dostosowanym do potrzeb prze-
żuwaczy, ważna jest zbliżona do 
natury hodowla cieląt. W co-
dziennej pracy w gospodarstwie 
rodzinę Derbovenów wspiera nie 
tylko czterech pracowników i 
czterech praktykantów, ale także 
produkty firmy URBAN. Budki dla 
cieląt firmy URBAN umożliwiają 

URBAN Budki dla cieląt| Reportaż



urbanfeeder.pl

1  Gospodarstwo 
rodziny Derbovenów w 
Dolnej Saksonii w Niem-
czech.
2  Ułatwieniem w poje-
niu cieląt jest taksówka 
mleczna MilkShuttle 
firmy URBAN.
3  Również dzieci Der-
bovenów pomagają w 
gospodarstwie.

 4  Przyjemny klimat w 
budkach firmy URBAN  
sprawia, że cielęta są 
zdrowe i witalne.

je opcjonalne wyposażenie do 
budek dla cieląt np. wiadra ze 
smoczkiem, paśniki na siano lub 
miskę na paszę. Dzięki temu bud-
ki można indywidualnie przysto-
sować do wymagań. 
Aby zapewnić optymalne żywie-
nie, do pojenia cieląt utrzymywa-
nych w budkach, rodzina Derbo-
venów używa taksówki mlecznej 
MilkShuttle firmy URBAN. Ła-
twą obsługę MilkShuttle cenią 
sobie wszyscy pracownicy w 
codziennej pracy. Firma URBAN 
uwzględniła również kwestię 
bezpieczeństwa pracy instalując 
przycisk awaryjny, który po naci-
śnięciu powoduje natychmiasto-
we zatrzymanie się i odsunięcie 
MilkShuttle. W gospodarstwie 
ceni się wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań: „Techniczne rozwią-
zania oferowane przez firmę 

URBAN w pełni nas przekonały. W 
optymalny sposób ułatwiają nam 
codzienną pracę i wspierają w 
odchowie cieląt.”

Nazwisko: Rodzina Derbovenów
Lokalizacja: Dolna Saksonia, Niemcy
Powierzchnia: 340 ha
Hodowla: 500 krów mlecznych, 490  
młodych krów, 5 buhajów rozpłodowych
Pracownicy: 4 pracowników, 4 prakty-
kantów

GOSPODARSTWO
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URBAN GmbH & Co. KG
+49	(0)	44	84	93	80	-	0

Auf	der	Striepe	9	|	27798	Wüsting,	Niemcy
info@urbanonline.de |		www.urbanfeeder.pl

www.youtube.com/user/calffeeding

www.flickr.com/photos/urbanonline

www.facebook.com/urbanonline

Odwiedź nas:
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