
A legjobb megoldás, most  
tovább tökéletesítve.

Automata bimbófürösztés és kehelyöblítés.



Tegye könnyebbé vele a  
fejési munkam veleteket…
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Most az ADF
5
-tel a gazdálkodók egy még jobb 

megoldás el nyeit élvezhetik.

Az ADF
5
 öt új tulajdonsága a lécet 

még magasabbra emelte az automata 
bimbófürösztés és kehelyöblítés területén, 
kimagasló hatékonyságot, optimális 
teljesítményt és még biztonságosabb  
m ködést eredményezve.

a legjobb megoldás, most  
tovább tökéletesítve. 

A Piacvezet  ADF fej rendszer 
mindig is az innováció  
élmez nyében járt.
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Célba veszi a t gygyulladást és csökkenti a szomatikus sejtszámot

Id t takarít meg

Az ADF Automata Bimbófüröszt  és Kehelyöblít  rendszere 
egy számos díjat elnyert termék, amely világszerte segít 
a gazdálkodóknak állományuk egészségi állapotának 
javításában. Most az ADF

5
 új fejlesztése azt eredményezi, 

hogy nem létezik más megoldás, amely közelébe érne 
az ADF

5
 nyújtotta el nyöknek.

Az ADF rendszer el nyei azonnal jelentkeznek a  
fejés után – tökéletes id zítéssel.
Fejés után a nyitott t gybimbó csatorna azonnal védelmet kap a fert zésekkel szemben, drámai 
mértékben lecsökkentve a negatív nyomás kockázatát, amely baktériumokat von a nyitott t gybimbó 
csatornába, közvetlenül fejés után. A fert zések nem terjednek tovább a többi tehénre, mert a  
fej egység automatikusan fert tlenítve van minden egyes fejés között. Minden fejésnél, az összes 
tehén mindegyik t gybimbója fert tlenített fej gumit kap. A tehenek javuló egészségi állapota növeli 
a tejhozamot, pénzt és id t takarít meg.

Számos ADF rendszert használó gazdálkodó számol be a t gygyulladások számának és a 
szomatikus sejtszám állományi szint  csökkenésér l, megnövekedett laktációról és hasznos 
élettartamról. A tehenek javuló t gyegészségügyi helyzetéb l kifolyólag az egész állomány 
egészségi állapota javult.

A hagyományos fejés utáni munka műveletek nem csupán  
id igényesek, de emberi hibák is belecsúszhatnak. 
A t gyfürösztési és kehelyöblítési eljárás automatizálásával az ADF egyszer  és robusztus 
rendszere a fejés után azonnal „bemártja” (fert tleníti és ápolja) a tehenek t gybimbóit.

Ezután a kelyheket automatikusan elöblíti és fert tleníti, hogy azok készen álljanak a következ  
tehén fejésére. Az ADF rendszer kiépítése jellemz en nagyban meggyorsítja az  
átereszt képességet. Ez nagyobb hatékonyságot eredményez, valamint az elektromos áram 
költségek, szervizköltségek és az üzem amortizációs költségeinek csökkenését is.

Mivel az ADF rendszer a fejési folyamat további automatizálásának érdekében lett kifejlesztve, 
jelent s id  takarítható meg vele.

1
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hatékonyságot  
eredményeznek

el ny, amelyek nagyobb 
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Kompatibilis az Ön fej rendszerével
Tapasztalatunk van az ADF rendszer felszerelésében minden 
fajta, mindenféle gyártmányú és elrendezés  fej házakban, 
beleértve a halszálkás, a swing-over, a gyorskienged  kapus, a küls /bels  fejés  
körforgós és a parallel elrendezést is.

Az ADF rendszer innovatív tervezése azt eredményezi, hogy a fejések között minimális 
zavart keltve végezhet  el a rendszer beszerelése. A telepítés után, azonnal  
m ködtethet  a rendszer, és Ön máris élvezheti a hasznát.

4

Növeli az átereszt képességet
Az ADF leveszi a terhet a fejőházról, a tehenész  
és a tehén érdekében. 
Mivel egyre nagyobb az elvárás az átereszt képesség és a munkaer  hatékonyabbá 
tétele iránt, valamint az egy emberre jutó tehénszám egyre csak növekszik, minden 
eszköz nagyon hasznos, amely id t takarít meg a fejés során.

Az ADF garantálja, hogy az összes tehén minden t gybimbója a megfelel   
id ben mártva és fert tlenítve legyen. Egy modern fej házban, különösen az 
automata kehelyleemel  rendszerrel felszereltekben, a hatékony kézi bimbófürösztés 
gyakorlatilag lehetetlen.

Az ADF-el a tehenek áthaladása simán zajlik, az átereszt képesség és a tejleadás 
maximális mérték , a tej literenkénti költsége pedig minimalizálódik, intenzív  
munkaer -befektetés nélkül. Mivel a munka mennyisége lecsökken, a tehenésznek  
több ideje marad a fejésre koncentrálni, ezzel tökéletesítve a fejés menetét.

5

Pénzt takarít meg a munkaer költségeken
Az ADF rendszer rendkívül hasznos a modern tehenészet 
számára, ahol a hatékonyság és a rentabilitás növelése a cél. 
Az ADF rendszerrel kevesebb plusz munkaer költségre lesz szükség a terjeszked  
gazdaságban (a fejés további automatizálásával), így költséghatékonyabbá válik  
a tehenészet m ködése.

Mivel a fej gumit nem kell manuálisan fert tleníteni és a kelyheket elöblíteni, az  
átereszt képesség felgyorsul és a fejés m veletére lehet koncentrálni.

Egyrészt a tehenek javuló egészségi állapotának, másrészt a kordában tartható  
munkaer költségeknek köszönhet en, az ADF hasznosságát Ön azon a helyen fogja  
érezni, ahol a leginkább szükség van rá: a zsebében.

Tudta? 
A manuális bimbófürösztés, napi két alkalommal 200 tehén esetében, 500 munkaórát  
vesz igénybe egy évben. Ezt az id t hasznosabb tevékenységekre fordíthatja.

3
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a még jobb 
teljesítmény 
érdekében

új tulajdonság
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Vége a fejésnek… 
A fej kehely függ legesen 
felfelé, fejési pozícióban 
áll és a gravitáció által 
m ködtetett szelep a 
bimbófüröszt  folyadékot a 
fels  befecskendez  nyílás 
felé juttatja, így kit n  
bimbóbefedés lesz  
az eredmény.

A folyadék a fels  befecskendez   
nyílás felé irányul az optimális 
bimbóbefedés céljából

Fert tlenít  folyadék spriccel az alsó 
befecskendez  nyíláson keresztül, 
ezzel alaposan megtisztítva és  
fert tlenítve a fej gumit

A gravitációs szelep lezárja az 
alsó befecskendez  nyílást

A gravitációs szelep lezárja a fels  
befecskendez  nyílást

A visszacsapó szelep kinyílik, 
hogy át tudjon folyni a 
bimbófüröszt  folyadék

A visszacsapó szelep kinyílik, 
hogy a fert tlenít  folyadék a 
csatornába juthasson

Fej gumik fert tlenítése 
A fej készülék leemelése után, 
a kelyhek lefelé lógnak, ekkor 
az alsó befecskendez  nyílásból 
fert tlenít  folyadék spriccel, 
alaposan kifert tlenítve a  
fej gumit a soron következ   
tehén el tt.

Az ADF rendszer hat alkalommal 
öblít (légbefúvás által) és szárít – 
és mindezt 15  
másodpercen belül.

A kétfázisú befecskendezés a legjelent sebb 
fejlesztés az ADF rendszerben, amely jobb 
bimbóbefedést, nagyobb védelmet, jobb  
t gyállapotot eredményez – ráadásul 
kevesebb utófüröszt  szerre is van szükség.

Kétfázisú  
befecskendezés

1

Hogyan m ködik a kétfázisú  
befecskendezés?
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3 Er sebb, még tartósabb fej készülék
Az ADF

5
-nél az innovatív Hoodlock zár  

már az alapfelszereltséghez tartozik.

Ez a szerkezet megakadályozza, hogy a fej gumi masszáló 
feje leváljon a kehelyr l abban az esetben, ha a tehén rálép 
a fej készülékre.

A kelyhek a legmagasabb min ség  anyagokból készülnek, 
hogy még jobban bírják a fej házi igénybevételt.

A továbbfejlesztett dizájnú kollektorra még simábban 
illeszkednek a szilikon tejtöml k, megakadályozva  
azok rongálódását.

A magas min ség  mérnöki tervezésnek köszönhet en  
minden ADF

5
 fej készülék továbbfejlesztett tömítéssel, 

megnövekedett er vel és teherbírással rendelkezik – éppen 
ott, ahol szükség van rá.

2

A digitális technológia
Az ADF

5
 a legújabb digitális technológiával m ködik,  

még nagyobb megbízhatóságot és még több  
lehet séget kínálva.

El ször is az ADF
5
 távoli elérhet séget tesz lehet vé:  

a rendszerrel a távolból is kapcsolatba lehet lépni,  
ezáltal megspórolható a feleslegesen kifizetett  
szerviz kiszállási költség.

Például alacsony hálózati víznyomás esetén az ADF
5
 

automatikusan leáll önmaga védelme érdekében és 
feljegyzi a hibát. Amint a víznyomás visszaáll, az ADF

5
 

automatikusan újraindul.

Nagyon lényeges elem a hibák felismerése, valamint a 
bimbófüröszt  és kehelyöblít  paraméterek id ben történ  

átállítása ahhoz, hogy az ADF
5
 rendszere mindig optimális 

módon m ködjön.

A legfejlettebb mobilhálózat és internet használatával 
a kapcsolat gyors – függetlenül attól, hogy az Ön ADF 
rendszere a világ mely részén van felszerelve.

Az ADF
5
 CAN technológiát használ, amelyet széles körben 

használnak a járm iparban és megbízhatóságáról ismert. 
Ez zavartalan kommunikációt tesz lehet vé az alkotórészek 
között, miközben egy kompakt és er s processzor 
sziklaszilárd stabilitást biztosít.

Használja ki a legmodernebb technika el nyeit az ADF
5
-tel.

3

Egyenletes mennyiség  bimbófüröszt , optimális bimbófedés
Az ADF

5
-höz alapfelszereltségként járnak az 

akkumulátorok annak érdekében, hogy folyamatosan 
azonos mennyiségben történjen a bimbófüröszt  folyadék 
felvitele, még a legnagyobb fej házakban is.

Az akkumulátor egy nyomástartó edény, amely 
folyamatos nyomást biztosít, függetlenül a pillanatnyi 
igénybevételt l – így precízen adagolt bimbófüröszt  
folyadék kerül minden egyes t gybimbóra.

5

Milking 5 új tulajdonság a még jobb teljesítmény érdekében.10

Továbbfejlesztett szivattyúkészlet4
A továbbfejlesztett ADF

5
 szivattyúkészlet ipari min ség  

szivattyúkat tartalmaz mind a bimbófüröszt  folyadék,  
mind a víz számára.

Minden bejutó anyag – bimbófüröszt  folyadék,  
fert tlenít , víz és s rített leveg  – sz rve van a teljes  
kör  megbízhatóság érdekében.

A kompaktabb és még esztétikusabb szivattyúkészlet olyan 
ipari min ség  alkotórészeket tartalmaz, amelyeket egy 
életre terveztek.



Milking 11Egészségesebb tehenek, eredményesebb tejtermelés. 



A fejési m velet 
kezdete 
A megfelel  irányban 
álló fert tlenített  
fej készülék, készen 
a következ  fejéshez.

A fejés végén 
elindul a 
folyamat
Amint a vákuum 
megsz nik, a rendszer  
bimbófüröszt  
folyadékot fecskendez 
a kollektorban lév  
elágazó cs be. 

A folyadékot 
ráfecskendezi a  
t gybimbóra
Megfelel  
szögben, kétfázisú 
befecskendez   
technológiát 
használva.

A t gybimbók 
megfürösztve és 
védelem alat
A fejés után néhány 
másodpercen belül a 
bimbót már befedte a 
folyadék. 

Elkezd dik a 
tisztító folyamat
A t gybimbóról  
történ  leemelés után 
minden fej gumi  
kifert tlenítve és 
alaposan kiöblítve.

21 3 4 5

    egyszer  lépés
Az ADF a fejési művelet egy nagyon fontos 
részét automatizálja – kiiktatva az emberi 
hibalehet séget, védelmezve a teheneket a 
fert zésekt l és id t takarítva meg.

A t gybimbók bemártogatva  
és a gumik elöblítve

Milking 5 egyszer  lépés12



A t gybimbók bemártogatva  
és a gumik elöblítve

minden alkalommal
Milking 13Egészségesebb tehenek, eredményesebb tejtermelés. 
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Józsa Károlyné Ilonka,  
Szarvasmarha ágazat vezet  Alattyáni Tejtermel  Kft.

Nagyon örülünk az ADF rendszer bevezetésének! Már 350 ezer fejésen vagyunk túl és  
nyugodtan kijelenthetjük, hogy a technológia rendkívül megbízhatóan m ködik. Egy  
fej mestert megtakarítottunk, a t gybimbók bemártása pedig 100%-os biztonsággal minden 
esetben megtörténik, amit korábban azért nem mondhattunk el. Sokkal egészségesebbek a  
t gyek, így a tehenek is tovább maradnak termelésben. Amennyiben alacsonyan tartjuk a 
szomatikus sejtszámot, kevesebb lesz a t gygyulladásos esetek száma és kevesebb lesz a 
gyógyszerfelhasználás is. Amennyiben az ADF rendszer bevezetésén gondolkodnak, én  
egyet tanácsolok: Miel bb lépjék meg! Bárcsak mi is hamarabb beszereltettük volna!

Sz cs József ügyvezet , Szarvasi Agrota-Alcsired Tejtermel  Kft

Az ADF automata t gybimbó füröszt  és fej gumi fert tlenít  rendszer egy kiváló 
berendezés. Használata megnyugvást jelent, mert a t gybimbók bemártása id ben, 
hatékonyan és biztonságosan megtörténik. A telepi szint  antibiotikumos kezelések 
száma jelent sen csökkent - körülbelül a felére egy év alatt, amióta a rendszert 
használjuk. M ködésével nem csak költségeket takarít meg,hanem az árbevételre 
is pozitívan hat, hiszen több az értékesített árutej - a kevesebb t gybeteg és kezelt 
tehénnek köszönhet en. Nagyon boldogok vagyunk, és úgy látjuk, hogy a tehenek  
is meghálálták az új technológiai elem bevezetését.

Calvin & Rachele Pugh, Kempley, Gloucester

Els sorban a fej mesterek kényelme érdekében szereltük fel az ADF-et, hogy a fejést 
könnyebbé tegyük és felgyorsítsuk. Egy 30 állásos fej házunk van és egy fej mester  
végzi a fejést. Az ADF beüzemelése után megnyugodtunk, hogy a tehenek  
t gybimbóinak fejés utáni fürösztése, fert tlenítése a megfelel  id ben megtörténik és 
minden fej készülék tisztán várja a következ  tehenet. Több id nk maradt így a  
fej házban a tehenek ellen rzésére. Ha most újra döntenünk kellene, most is az ADF 
megvásárlása mellett döntenénk.

Czakó Tibor, Szarvasmarha ágazatvezet  Vásárhelyi Róna Kft.

Az ADF rendszert a telep 2014 decemberében kezdte használni. Az el z  évek havi 
átlagához képest a t gyes létszám a negyedére esett vissza, ami megmutatkozott a 
gyógyszerfelhasználás és ezáltal a gyógyszerköltség csökkenésében is. A rendszer másik 
nagy el nye, hogy az automata t gymártásnak köszönhet en a fejés  hossza fejésenként 
átlagosan 20 perccel csökkent. Ez 3-szori fejésnél napi akár egy órát is jelentett, amit az 
állat plusz takarmányfelvétellel, pihenéssel, ezáltal plusz tejtermeléssel töltött.  
Az ADF rendszerrel kapcsolatban eddig pozitív tapasztalataim vannak, ajánlom  
minden kollégának a használatát.



tejtermel  gazda
véleménye az ADF rendszerr l

Higgins család, Shropshire

Az els k között voltunk, akik az ADF rendszert kiépítettük a gazdaságunkban. Amikor  
el ször megláttuk ezt a rendszert, azonnal tudtuk, hogy ezt nekünk találták ki – és nyolc év 
távlatából ugyanezt tudjuk mondani.

Els dleges célunk az állományunk egészsége. Az ADF gondoskodik a magas min ség   
bimbófürösztésr l, ami nyugalmat biztosít számunkra. Nem a tejhozam növelése volt a 
célunk, ez csupán egy örömteli „mellékhatása” az egészséges, hosszú élet  állománynak.

Józsa Károlyné Ilonka,  
Szarvasmarha ágazat vezet  Alattyáni Tejtermel  Kft.
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Az a nagy mennyiség  tapasztalat, amelyet 
20 különböz  országban, több mint 600 
millió fejést végz  ügyfeleinkkel való 
együttm ködésb l nyertünk, segített nekünk 
megállapítani, hogy melyek az els  számú 
kihívások a fej házban.

A fej gumi a fej gépnek az a része, 
amelyik közvetlenül érintkezik a tehénnel, 
ennélfogva rendkívül fontos a hatékony fejés 
szempontjából. Arra összpontosítunk, hogy 
az állatok a legjobb fejési körülmények között 
a legjobb eredményt tudják produkálni.

A jelenlegi fej gumi választék folyamatos 
tervezés eredménye. Mindegyik kompatibilis 
az ADF5 kétfázisú befecskendezés  
bimbófürdet  és kehelyöblít  rendszerével, 
optimális bimbóbefedést és a fert zésekkel 
szembeni védelmet biztosítva.

A hagyományos fej rendszerekkel 
összehasonlítva az ADF5 el nye, hogy 
sokkal könnyebben és finomabban történik 
a leemelés a fejés végén. Ez csökkenti 
a t gybimbó igénybevételét egy kritikus 
pillanatban, és nagyobb tejleadást is 
eredményezhet.

Az ADF fert tlenít  ciklus elején a kétfázisú 
befecskendezés  technológia a fej gumi 
masszáló fejében a maradék vákuumot 
bimbófüröszt  folyadékkal váltja fel és a 

folyadékot légbefúvással a megfelel   
helyre fecskendezi.

A még biztonságosabb m ködés érdekében 
az egyedülálló Hoodlock rendszerünk 
a fej gumit a fej kehelyhez er síti, 
megakadályozva, hogy az kimozduljon  
a kehelyb l, amennyiben rálép egy  
tehén a fej készülékre.

Hogy Ön az ADF5-tel a legjobb eredményt 
tudja elérni, azt javasoljuk, hogy a  
fej gumikat rendszeresen cserélje, 
meghatározott id közönként. Minden egyes 
fejést feljegyez az ADF5 vezérl szekrény,  
és az Ön kényelme érdekében kigyulladnak  
a jelz fények, amennyiben a gumik  
cseréje aktuális.

Az összes ADF fej gumi a REACH-nek 
megfelel  EU vegyi anyagokból készül.

A teljes biztonság és az Ön nyugalma 
érdekében el re megbeszélt  
id közönként is tudjuk vállalni a  
fej gumik szállítását, egyenesen az Ön 
tejtermel  gazdaságába, hogy mindig 
kéznél legyenek szükség esetén. Így az 
Ön állatai folyamatosan a legjobb fejési 
körülmények között a legjobb eredményt 
tudják produkálni.

ADF
5
-höz gyártott fej gumi sorozat tervezése mögött több mint 10 év fej házi 

tapasztalat áll, hogy az Ön állatai számára a legjobb gumikat tudjuk nyújtani. Műszaki 
szakért ink tanácsot tudnak adni, hogy melyik a legjobb fej gumi méret, ami a 
legmegfelel bb az Ön tehenei számára.

Fej gumik
mindenféle állomány számára.

Az ADF többféle fej gumit 
használ, amely az ADF

5
-tel 

kompatibilis, hogy az Ön 
tehenei igényeinek megfeleljen.

Milking Fej gumik mindenféle állomány számára.16
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Fej gumik
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Ráadásul 2010-ben a Brit Tejtermel k Királyi Társasága (RABDF) kitüntette 
az ADF-et a rangos Állattenyésztési gépek és felszerelések díjjal a  
legjelent sebb gazdasági hozzájárulásért az állattenyésztéshez.

Ha Ön az ADF-et választja, ennek a régóta tartó sikersztorinak  
a szerepl jévé válhat.

A királyn  vállalati 
innovációs díja 2013

Díjnyertes rendszer…
A tejipari szakért k világszerte elismerik 
az ADF-et, mint az úttör  automata 
bimbófüröszt  és kehelyöblít   
fej rendszer innovátorát.

Fülöp herceg-
díj 2005

RABDF Állattenyésztési 
gépek és felszerelések 

díj 2010

Ausztrál tejipari  
konferencia

Innovátorok díj 2011

Új-Zéland Nemzeti  

mez gazdasági  
bemutató napok

Az év berendezése  
2011

Cream-díjak
Innovációs díj 2013

Milking Díjnyertes rendszer, 5 kontinensen elérhet18



5 kontinensen elérhetDíjnyertes rendszer…
Kanada

Chile

Törökország

Észtország

Fehéroroszország

Uruguay

Spanyolország Olaszország

Thaiföld

Ausztrália

Új-Zéland

USA

Portugália

Írország

Egyesült Királyság

Németország

Franciaország

Hollandia

Dánia

Lengyelország
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Magyarország
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Hogyan vásárolhatja
meg az ADF rendszert?
Többféle pénzügyi konstrukciót  
tudunk ajánlani egyedi igények alapján.

Milking Hogyan vásárolhatja meg az ADF rendszert?20



Versenyképes kamatok, havi fix törlesztések, el re tervezhet  költségek. 

Hiteligénye 24 órán belül elbírálódik.

Folyamatos anyagellátásunk és szerviz szolgáltatásunk az ön által  
igénybe vett pénzügyi konstrukciótól függetlenül m ködik.

akkor Ön megnyugodhat és biztos lehet a hibátlan m ködésben, mert 
ezáltal garantálható a technológia szakszer  üzemeltetése.

További feltételekkel és kondíciókkal kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal.

a kopó alkatrészek ütem szerinti cseréjét

a fogyó anyagok folyamatos pótlását  
(fej gumik, t gyfert tlenít  szer, perecetsav, stb.)

és  a berendezés ellen rzését

Amennyiben igénybe veszi a program szerint ütemezett szerviz 
szolgáltatásunkat, amely magában foglalja:

MilkingHealthy cows, healthy profit. 21
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Felhívjuk figyelmét, hogy a finanszírozási lehet ségek függvényében hitelképessége, a rendelkezésre állás és a kamatlábak változhatnak.



Voor ADF Milking is de dienst 
na verkoop een prioriteit.

James Goodwin, Hill House Farm, fejés 800 tehén

szervizszolgálat
ADF Milking

Kiterjedt megbízott viszonteladói hálózattal 
rendelkezünk az egész ország területén, így Ön 
biztos lehet abban, hogy bárhol is helyezkedjen 
el gazdasága, az ADF Milking partnere, képzett 
m szaki karbantartóival közel van Önhöz.

Az ADF Milking megbízott partnerei mindnyájan 
alapos képzést kaptak és tapasztalattal 
rendelkeznek mindenféle gyártmányú és 
fajtájú fej berendezés szervizelésében. Az 
összes alapvet en fontos alkatrészt magukkal 
hordják, így a javítási munkálatokat gyorsan 
és olajozottan tudják elvégezni, az eredeti 
összeszerelés min ségében.

Az ADF Milking folyamatosan befektet a 
fejlesztés-kutatásba, termékeink továbbfejlesztése 

érdekében. Az ADF5-nél alkalmazott digitális 
technológia távoli hozzáférést tesz lehet vé 
a rendszerhez, így a hibák felderítése még 
könnyebbé és gyorsabbá vált.

Az ADF fej rendszert képzett szakember 
szervizeli rendszeres id közönként, ezzel 
Ön pénzt takaríthat meg. Javasoljuk az el re 
ütemezett szervizelést a Folyamatos ellátás és 
szerviz program részeként, az Ön nyugalma 
és a zökken mentes karbantartás érdekében. 
Többféle opció közül tud választani, az Ön 
igényeinek megfelel en.

Az Ön ADF fej rendszere a fejés folyamatához elkerülhetetlen berendezés, ennélfogva 
a megbízhatósága rendkívül fontos. Mint egyéb komoly kihívások között dolgozó 
gépezetnek, ennek is szüksége van karbantartásra és szervizelésre, hogy jó állapotban 
tartsuk a zökken mentes m ködéshez.



A 2004-es prototípustól kezdve a legmodernebb  
ADF

5
-ös változat elkészültéig, szenvedélyünkké vált 

a tehenek egészségi állapotának a javítása, mint 
kulcsfontosságú tényez  a gazdaság bevételeinek  
a növelésében.

Abban a szerencsében van részünk, hogy a  
nagyüzemit l a háztáji gazdaságokig, világszerte 
több tízezer fej egységgel végzett több milliárd 
fejésr l szerzett tapasztalatra építhetünk. Ezek a 
tapasztalatoknak a mélysége és széles skálája 
segített nekünk pontosan meghatározni, hogy milyen 
kihívásokkal is kell szembenézni a fej házban.

Mivel eltökélt célunk a tehenek egészségi állapotának 
javítása, folyamatosan fejlesztjük az ADF fej rendszert, 
a legmodernebb technológia és dizájn felhasználásával. 
Büszke vagyok rá, hogy az ADF az innovatív tervezés 
filozófiájáról ismert az iparágban. Célunk az  
egyszer ség, a hatékonyság és a megbízhatóság 
– olyan célok, amelyeket véleményem szerint b ven 
teljesítettünk az ADF

5
 kifejlesztésével.

Szívb l kívánom, hogy Ön is részévé váljon az ADF 
közösségnek, és részesüljön a nagyobb hatékonyság és 
az állomány javuló egészsége hasznából.

Egy vízióval kezd dött, hogy a fejés utáni higiéniai 
eljárások hatékonyságát növeljük.
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a tehenek egészségi  
állapotának javítása

Eltökélt célunk

James Duke  
alapító
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ADF Milking Ltd  

1 Camelia Court,  

Shellbridge Road, Slindon, 

West Sussex, BN18 0LT, UK  

t +44 (0)1243 814030  

e info@adfmilking.com

ADF Milking Australia

78 Broadway Street,

Cobram, VIC 3644

Australia

t 1800 233 283

e info.aus@adfmilking.com 

ADF Milking New Zealand Ltd

15 Ganges Road, Khandallah,

Wellington 6035,

New Zealand

t 0800 233 645

e info.nz@adfmilking.com 

ADF Milking Deutschland GmbH

Düsseldorf

Deutschland

t +49 (0)4087 408018 

e info.de@adfmilking.com 

™

hívja +44 (0)1243 814030 
látogassa meg www.ADFmilking.com
vagy keressen minket 

Tudjon meg többet...

Kizárólagos magyarországi forgalmazó

Egészségesebb tehenek, eredményesebb tejtermelés. 

Kilátogatunk Önhöz és egy átfogó, személyre szabott 
jelentést írunk, amelyben részletezzük, hogy milyen 
megtakarításokkal jár Önnek, ha kiépíti az  
ADF rendszert a gazdaságban.

Lépjen velünk  
kapcsolatba most…

Az ADF5, az ADF Fej rendszer és az egyedi fej gumi zár rendszer az ADF Milking Ltd kizárólagos védjegye.

Bosmark Agri Kft.
hívja +36 30 986 93 55  
látogassa meg www.bosmarkagri.hu
vagy e-mail gykovacs@bosmark.hu
Bosmark Agri Kft. 2051, Biatorbágy,  

Erd vári Ipartelep Hrsz 060/4


