
CallBackpro
Elektronické krmení prasnic v samopoutacím individuálním kotec
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CallBackpro – chytré řešení pro individuální krmení prasnic

Spojené státy americké: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazílie: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusko: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asie/Pacifik: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Čína: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Evropa, Střední Východ & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Germany
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Funkce a výhody
✔  chytré řešení individuálního krmení 

prasnic v chráněném prostoru;

✔  prasnice rychle chápou, jak krmný 
systém funguje, protože znají 
výkyvnou branku;

✔  jednu stanici sdílí až 20 prasnic;

✔  bezproblémová instalace do 
tradičních stájí;

✔  ke krmivu lze přidat vodu (volitelná 
možnost);

✔  krmné stanice jsou řízeny centrálně;

✔  uživatelsky použitelný počítač 
510pro s dotykovou obrazovkou lze 
nainstalovat kamkoliv;

✔  citlivé části nejsou vystaveny 
drsným podmínkám ve stáji;

✔  kompatibilita se softwarem 
BigFarmNet umožňuje 24/7 
monitoring a kontrolu pomocí 
mobilní aplikace.

Krmný systém CallBackpro spojuje 
výhody ustájení prasnic u samopouta cích 
individuálních kotců s výhodami systému 
elektronického krmení prasnic (EKP). 
Podobně jako u systému EKP jsou pras

nice identifikovány ušními známkami 
RFID pro umožnění individuálního 
krmení. Všechna data o krmení se 
automaticky protokolují; odchylky 
generují poplach. Velikost skupiny lze 

jednoduše upravovat v krocích po 20 
změnou počtu krmných míst. Prasnice 
jsou často již zvyklé na individuální kotce 
a mohou zvenku vidět vnitřek stanice, 
takže se rychle učí, jak systém používat.

Snadné dovybavení individuálních kotců na CallBackpro. V mnoha případech lze použít stávající krmný 
systém a rovněž může často zůstat zachován plán rozložení podlahových roštů.

Individuální krmení každé prasnice v chráněném prostoru

Ovládací počítač stanic 510pro může 
řídit až deset krmných stanic. Instaluje 
se přímo na chodbu nebo do kanceláře. 
Pomocí naší chytré technologie 
BigFarmNet a mobilní aplikace můžete 
řídit krmný systém a stanice EKP přímo 
ve stáji. Provádění monitoringu a správy 
údajů o zvířatech, krmení, ventilaci a 
dalších datech je samozřejmě možné 
rovněž tehdy, když nejste na farmě.


