
OptiScan
Přenosná váha pro prasata 

– stanovení hmotnosti prasat optickým měřením –

NOVÝ!



Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y.
 C

Z 
2/

20
23

Spojené státy americké: Big Dutchman, Inc.
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Čína: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 5632 0188 · 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

OptiScan – snadná manipulace, spolehlivý výsledek
S OptiScanem jste schopni rychle a 
přesně určit hmotnost vašich prasat. 
To je zvláště důležité pro výběr 
skupiny zvířat v daném termínu s 

vyrovnanou porážkovou hmotností. 
Protože: ani zkušený farmář si nemůže 
být 100 % jistý, že vždy správně 
odhadne hmotnost. Proto je OptiScan 

osvědčeným nástrojem, se kterým 
můžete rychle a spolehlivě zjistit 
hmotnost zvířete i během vlastního 
výběru.

Jak OptiScan funguje?
Hmotnost se zjišťuje pomocí přenosné ho 
ručního zařízení. Po stisknutí tlačítka 
rozpozná integrovaná 3D technologie a 
infračervená kamera obrys a výšku 
zvířete. Ze zjištěných hodnot se hmot-
nost určí během několika sekund. Za 
tímto účelem OptiScan pracuje s algo-
ritmem, který je založen na porovnání 
hodnot z více než dvou milionů měření z 
mechanických vah.

Dodávka OptiScan se 
skládá:

  Ruční zařízení s 3D kamerou a 
infračervenou kamerou 

  Tablet s přidruženým softwarem 
  Pracovní vesta s vhodným 

upevněním tabletu, kamera a 
značkovací sprej 

  Přepravní a skladovací obal

Přednosti OptiScan
4  OptiScan, váš digitální pomocník 

pro stanovení hmotnosti vašich 
zvířat mezi 50 a 125 kg –> 
objektivní, rychlý a přesný

4  maximální využití parametrů stano-
vených jatkami ve svůj prospěch

4  žádný další pohyb zvířat před 
expedicí –> přijdete za zvířaty 
přímo do kotce

4  optimální porážková hmotnost se 
vám projeví v ekonomice prodeje

4  Průběžné kontroly hmotnosti v 

průběhu výkrmu poskytují důležité  
informace pro přizpůsobení 
krmené dávky

4  Bezpečná manipulace s OptiScan 
je možná již po krátké instruktáži

Naskenované zvíře a jeho hmotnost se zobrazí na tabletu během několika sekund

Naskenované zvíře je okamžitě označeno
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