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Řezačka
Kvalitní pícniny s

analýzou v reálném čase

NIR Evolution
Mějte svůj analyzátor 

vždy aktuální !

XNIR™ analyzátor
ruční NIR analyzátor

Sběrací vozy
Přesné vážení a analýzy
pro dokonalé sledování

Bioplyn
Kontrolujte kvalitu Vašich

složek pro výrobu více energie

AgriNIR™ analyzátor
PŘENOSNÝ NIR analyzátor 

pro pícniny, zrniny a jiné krmiva

Feed Mixer DTMsuite

AgriNIRTM Analyzer Livestock

dg precisionFEEDINGTM

Daily TMR 
Manager SW

NIR analysis and automatic 
weight adjustment for a 

consistent ration

ANIMAL accurate 
WEIGHING

Feed Automation

weighing system and 
automation for 

stationary applications

Full traceability from the 
field to the milk/meat 

production

High tech WEIGHING
INDICATORS

and accurate LOAD CELLS

NIR PORTABLE Analyzer 
for forages, grains and 

fresh forages

Krmné vozy
High-tec vážící systémy 

a přesné tenzometry

NIR ŘEŠENÍ

NIR trace
Mějte pod kontrolou změny ve 

kvalitě krmovin v čase
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SYSTÉM

ŘEZAČKY

PROČ BY MĚLA BÝT DINAMICA
GENERALE VAŠÍ VOLBOU ?

Analýzy vykonané při sklizni v reálném čase určují reálnou 
kvalitu sklizeného krmiva.
Určování ceny krmiva podle kvality, nejenom podle
kvantity znamená zvýšení zisků.

PRODUKT

NIR analyzátor instalovaný přímo na řezačce schopný 
analyzovat v reálném čase vlhkost (sušinu), škrob, N-látky, 
ADV, NDV, popel a tuk sklizené hmoty.

Přesné vážení a analýzy se specifickým 
programem pro lepší sledovatelnost

OBRAZOVKY

Sada NIR ON BOARD
Kompletní sada se skenerem a obrazovkou

pro přesné analýzy sklizené hmoty

Řezačky
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PRODUKT

Kompletní systém pro kontrolu sběracího vozu při sklizni.
PROČ BY MĚLA BÝT DINAMICA
GENERALE VAŠÍ VOLBOU ?

• kompletní systém pro optimální kontrolu sběracího vozu

• plná sledovatelnost sklizně: od pole po farmu jsou 
všechny data uložena v jednoduchém programu

• Bez odhadů a časově náročných operací: všechny data 
jsou dostupné  reálném čase

  SBĚRACÍ VOZY

OBRAZOVKY

SYSTÉM

TENZOMETRY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro vyšší verze

program pro management dat

GPRS modem GPS anténa kompletní sada s NIR skenerem

HIGHMEDUIMBASIC

Přesné vážení a analýzy
pro dokonalé sledování

Sběrací vozy
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Ruční NIR analyzátor

X-NIR™

PRODUKT
X-NIR™ ruční analyzátor na objemné krmiva a zrno měří
procentuální obsah vlhkosti (sušiny), škrobu, dusíkatých 
látek, ADV, NDV, popele a hrubého tuku různých krmiv 
během pár vteřin. X-NIR™ umožňuje kontrolu Vaší TMR 
v reálném čase.

PROČ BY JSTE SI MĚLI VYBRAT
PŘÍSTROJ X-NIR™?
• Kontrola krmné dávky zvířat minimalizuje zbytky krmiv 

a snižuje denní náklady na krmení (méně zbytků 
krmiv=vyšší zisk)

• Plně přispůsobitelný výrobek (víc jak 50 dostupných 
kalibračních rovnic krmiv v závislosti na území)

• Nižší operativní náklady díky:
1. rychlému a jednoduchému spuštění
2. výsledkům v reálném čase
3. bez spotřebního materiálu
4. Lepší reprezentace vzorků (spolehlivost)

• Intuitivní ovládání, jednoduché použití
• Nízké provozní náklady a náklady na údržbu díky malému 

počtu součástek s dlouhou životností (nabíjecí baterie)
• Dotyková obrazovka umožňuje přístup ke všem funkcím.

X-NIR™

NOVINKA - Ruční NIR analyzátor
Krmiva můžete meřit kdekoliv a kdykoliv

Nikdy nečekejte na 
výsledky z laboratoře. 
Analýza bez přípravy 
vzorků

SPOLEHLIVOST 

JEDNODUCHOST

DOSTUPNÉ

RYCHLOST

Analyzujte všechny 
druhy materiálů od 
siláží až po zrno. 

Od poradců po 
farmáře, každý ho 
dokáže používat !

Nepřekonatelný 
poměr cena/výkon!
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Ruční NIR analyzátor

X-NIR™

X-NIR™

SYSTÉM

• X-NIR™

• Nabíječka baterie

• Napájecí kabel s adaptérem

• Kontrolní buňka

• Baterie (x2)

• USB kabel

• Náhradní díly (zdroj světla, sada 
sklíček a těsnění)

• Připojení k programu NIR Trace

• Podpora ve více jazycích

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kufřík

Materiál
Polypropylén (kompaktní kufřík)

Rozměry 
50.2 x 40 x 18.8 cm

Hmotnost
7,5 kg

Přesnost garantována bez prvotní 
verifikace
Sušina: 2%
Škrob: 3%
N-látky: 3%
ADF: 3%
NDF: 3%
Popel: 3%

Program NIR Evolution umožňuje jedno-
duché a a rychlé vykonávání prvotní kali-
brace.

NIR parametry
krmiva vs. krmiva

NIR chemické parametry

Sušina Škrob Dusíkaté 
látky ADF NDF Popel Hrubý tuk

N
IR

 s
ku

pi
ny

Krmiva

Kukuřičná siláž ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Seno ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO

Vlhké zrno kukuřice ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Vojteškové seno ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO

Travní senáž ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO

T.M.R. ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Sojový šrot ANO NE ANO NE ANO ANO ANO

3 NIR krmiva ve standardu (na výběr ze 7 standardních křivek).

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Obrazovka
Dotyková 4,3”, rozlišení 480x272
Jazyk
10 dostupných jazyků
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PRODUKT
AgriNIR™ je přenosný analyzátor objemných krmiv a zrnin, 
který určuje procentuální obsah sušiny, škrobu, N-látek, 
ADV, NDV, popela a tuku měřené hmoty v průběhu pár 
vteřin.

• Vložit vzorek do vzorkovače krmiv

• Jakmile je napájení zapojeno a žárovka 
stabilní, analýza může začít

• Vložit vzorkovač s krmivem do přístroje 
AgriNIR™

• Zahájit analýzu a sledovat výsledek 
na displeji, výsledek analýzy si můžete 
vytisknout na lístek, nebo poslat do počítače 
pomocí USB zásuvky

• Více měření znamená vyšší přesnost

AgriNIR™
NIR přenosný analyzátor pícnin, 

zrnin a jiných krmiv

JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

PROČ BY MĚL BÝT AgriNIR™ VAŠÍ
VOLBOU ?
• Kontrola sušiny krmiv na poli pro určení správné doby 

sklizně

• Kontrola kvality krmiva

• Monitorování variability pícnin

• Kontrola kvality nakupovaného krmiva

• Ladění receptur na základě výsledků AgriNIR™

• Monitorování konzistence krmené TMR

• Sledování statistiky a historických dat složení krmiva

• Rychlá návratnost investice díky použití přístroje na 
poli i na farmě

OVĚŘENÍ
• AgriNIR™ byl ověřen a schválen na Universitě v 

Padově (Italie), Ústav živočišné výroby v roce 2007, 
na Universitě v Krakově (Polsko), Ústav výživy zvířat 
v roce 2008.

• Všechny reference chemických analýz v USA jsou 
testovány komerčními laboratořemi skupiny A nebo 
B pod NFTA (National Forage Testing Association - 
Národní zkušební asociace pícnin, v USA.

• Mnoho univerzitních studií prokázalo přesnost 
přístroje: Univerzita v Purdue, Univerzita Cornell, 
Univerzita Wisconsin-Madison

AgriNIR™
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SYSTÉM

TECHNICKÉ ÚDAJE

AgriNIR™

NIR skupiny krmiv VS 
chemické ukazatele

Chemické ukazatele

Sušina škrob N-látky ADV NDV Popel Tuk

N
IR

 s
ku

pi
ny krmiva

kukuřičná siláž ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Seno ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO

Vlhká mačkaná kukuřice ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Vojteškové seno ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO

Travní senáž ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO

TMR pro dojnice ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Sojový šrot ANO NE ANO NE ANO ANO ANO

Zrniny
kukuřice ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO

Pšenice ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO

Zelené pícniny
kukuřičná řezanka ANO ANO ANO NE ANO ANO NE

tráva ANO NE ANO NE ANO ANO ANO

Přístroj je dodáván v základu s NIR kalibračními křivkami pro 7 skupin krmiv a spolu se 44 křivkami. Další křivky jsou dostupné na vyžádání.
pro více detailů navštivte: www.dinamicagenerale.com

Velikost
Materiál
ABS (kompaktní kufr na kolečkách s výsuvným držákem)
Rozměry 
50 x 30 x 46 cm
Hmotnost
19 Kg, použitý plast ABS zaručuje dostatečnou ochranu přístroje

PŘESNOST
Vlhkost: 2%
Škrob: 3%
N-látky: 3%
ADF: 3%
NDF: 3%
Popel: 3%
Tuk: 3%
Systém NIR evolution umožňuje rychlou a jednoduchou prvotní 
verifikaci.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Tlačítka: Měkká
Obrazovka
LCD 1/4 VGA
Instrukce pro snadné použití jsou čitelně zobrazeny na displeji.
• jasná obrazovka 7“ 16/9
• ochranný kryt
• ochrana obrazovky proti prachu
Jazyk
Programovatelný v 10 jazycích

DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ
Pracovní teplota
0°C / +40°C (104°F)
Napětí
9 - 32 Vdc (jednosměrný)
(možnost použití baterie auta)

Systém se skládá z:
• Vzorkovací nádoba
• NIR zdroj světla a detektor
• Výkonný počítač
• Uživatelské prostředí realizováno přes klávesnici, obrazovku, 

tiskárnu a USB port,110 V AC a 12 V DC
• AC napájecí kabel
• Adapter pro použití na poli
• Opčně

• GSM/GPRS komunikační modul
• propojení se SW AgriNIR™ Trace

NIR přenosný analyzátor pícnin, 
zrnin a jiných krmiv

AgriNIR™
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AgriNIR™

AgriNIR™

REFERENCE

1
Dr. Randy Shaver, profesor  - výživa dojnic
Univerzita ve Wisconsinu
„Kdybych byl poradcem, anebo výživářem, byl bych nadchnutý 
možností mít takový přístroj,“ říká Dr. Randy Shaver, profesor 
v oblasti výživy dojnic Univerzity ve Wisconsinu.
„Důvodem, proč nás zajímala technologie NIR na farmě bylo 
měření sušiny siláže při výběru z jámy...snažíme se dělat lepší 
práci v oblasti udržování všech našich receptur konzistentních 
na denodenní bázi.“
„Sušina se mění jak procházíte jámou a když zaprší, dokáže 
to značně ovlivnit obsah sušiny. A takhle bude většina lidí 
pouívat tuto technologií, na zvýšení frekvence měření sušiny na 
denodenní báze“ dodává.

2
Mike Jerred, vedoucí výživy dojnic
Cargill

„AgriNIR nám pomáhá dělat lepší práci při učení našich krmičů 
správného udržování čela silážní jámy,“říká Mike Jerred, vedoucí 
výživy dojnic firmy Cargill. „Rovněž, může dojít k situacím, kdy 
pícniny přichází na farmu z různých míst. S přístrojem AgriNIR 
dokážeme rozdělit seno přicházející na farmu podle sušiny 
a stravitelnosti do skupin. Naši poradci a krmiči mají teď víc času 
na správné udržování čela jámy a předmíchání.
„Našim cílem je optimalizovat příjem živin našeho skotu při 
optimálních nákladech. Cokoliv, co nám dokáže pomoct řešit 
variaci živin na farmě nám pomůže lépe dosáhnout tohoto cíle,“ 
usuzuje.

3
Dr. Larry Chase, Professor and Extension 
Specialist in Dairy Nutrition
Cornell University

„Používáme AgriNIR na kukuřičnou siláž, travní senáž a analýzu 
celkových živin. AgriNIR provádí opravdu velice dobrou práci 
při analýze sušiny“ říká Dr. Larry Chase, profesor a externí 
specialista ve výživě dojnic, Univerzita Cornell.
„Když se podíváte na vlákninu a dusíkaté látky u travní senáže a
TMR, pracuje tady velice dobře. Pracujeme na vylepšení pro 
silážní kukuřici, protože velikost řezanky je hodně variabilní. 
Dokáže toho opravdu hodně z toho co deklarují.“
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Program
NIR Program 

• Historické data NIR analýz
• Možnost výběru parametrů a vytvoření přesných stati-

stik
• Výstupy analýz ve formátech PDF a Excel
• Možnost správy různých NIR zařízení jedním progra-

mem použitím různých ID
• Tvorba grafů, vícenásobných grafů na jedné obrazovce
• Všechny NIR analýzy jsou importovány do NIR Trace 

a do DTM IC pro jednoduchý přepočet krmné dávky na 
základě reálných hodnot

NIR TRACE

NIR Trace program pro správu dat umožňuje záznam, 
uspořádání a přístup k NIR analýzám

• Přenos dat z NIR Trace programu pomocí USB

• Přenos dat zákazníka z NIR Trace do každého NIR zařízení 
od Dinamica Generale a opačně. Možnost shlédnutí dat 
zákazníka přímo ze zařízení NIR.

NIR Software

KROK K PŘESNOSTI

NIR Evolution
Použitím tohto nového servisního nástroje budete mít Váš 
přístroj vždy aktuální s poslední verzí softwaru a firmwaru.Tento 
program je na báze cloud a je schopen

• zjistit jestli přístroj pracuje s nejnovějšími kalibračními křivkami

• aktualizovat kalibrační křivku přístroje kdykoliv je to potřebné

• aktualizovat firmware přístroj

Tato služba je součástí servisní smlouvy (bezplatná v prvním 
roce) 

Každý uživatel má přístup do jeho databáze, aby viděl stav 
jeho přístroje.

Díky představení tohto nového inovativního systému, Dina-
mica Generale dokáže vytvořit postup, který Vám zabezpečí 
požadovanou přesnost.
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SYSTÉM
 
dg precision FEEDING™ je inovativní systém umožňující 
chovateli dávkovat vyváženou krmní dávku zvířatům, tak, 
jak jí vytvořil výživář, díky analýzám jednotlivých složek 
a korekci jejich hmotnosti. Srdcem systému je analyzátor 
s technologií NIR, který je namontován přímo na 
samochodném krmném voze, anebo na nakládací lopatě 
a stanovuje hodnoty klíčových chemických paramterů* 
a sušiny obsáhlé v jednotlivých složkách při nabírání.
Systém automaticky přepočítá v reálném čase hmotnost 
nakládky tak, aby byla zachovaná výživná hodnota 
vypočtená výživářem.

*škrob, N-látky, ADF, NDF, popel a tuk jsou ty parametry

dg precision FEEDING™

VÝHODY
• každodenní krmení kvalitní a vyvážené krmné dávky 

vede ke :

• zvýšení dojivosti

• zlepšení kvality mléka

• zvýšení bílkovin a tuku v mléku

• Denní řízení krmné dávky přispívá ke:

• minimalizace odpadu

• správné krmení stáda při dodržení vyváženého 
a stálého výživového obsahu v krmní dávce

• Možnost vzdáleného přístupu výživáře k programu pro 
řízení krmení umožňuje stálé monitorování procesů 
krmení a možnost okamžitých zásahů.

• Rychlá návratnost investice pro každou firmu

Feed Mixer DTMsuite

AgriNIRTM Analyzer Livestock

dg precisionFEEDINGTM

Daily TMR 
Manager SW

NIR analysis and automatic 
weight adjustment for a 

consistent ration

ANIMAL accurate 
WEIGHING

Feed Automation

weighing system and 
automation for 

stationary applications

Full traceability from the 
field to the milk/meat 

production

High tech WEIGHING
INDICATORS

and accurate LOAD CELLS

NIR PORTABLE Analyzer 
for forages, grains and 

fresh forages

Součásti systému

NIR CHEMICKÉ PARAMETRY
Sušina škrob N-látky ADV NDV Popel Tuk

silážní kukuřice ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Seno ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO

Drcená kukuřice ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Vojtěškové seno ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO

Travní senáž ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO

Unifeed ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Sojový šrot ANO NE ANO NE ANO ANO ANO

K
R

M
IV

A

ANALYZOVATELNÉ CHEMICKÉ PARAMETRY A KRMIVA

Feed Mixer DTMsuite

AgriNIRTM Analyzer Livestock

dg precisionFEEDINGTM

Daily TMR 
Manager SW

NIR analysis and automatic 
weight adjustment for a 

consistent ration

ANIMAL accurate 
WEIGHING

Feed Automation

weighing system and 
automation for 

stationary applications

Full traceability from the 
field to the milk/meat 

production

High tech WEIGHING
INDICATORS

and accurate LOAD CELLS

NIR PORTABLE Analyzer 
for forages, grains and 

fresh forages

dg precision FEEDING™
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dg precision FEEDING™

APLIKACE

NAKLADAČ
Skener je nainstalován do lopaty 
nakladače a při každé nakládce  
posílá bezdrátově hodnoty analýz 
do vážícího systému DG 8000 
IC. Vážící systém automaticky 
přepočítá objektivní hmotnost 
v reálném čase na základě sušiny 
změřené skenerem a hmotnosti 
naložené do krmného vozu.

AUTOMATICKĚ KRMNÉ 
SYSTÉMY

Skener je nainstalován na 
dopravník, který plní míchací 
zařízení a nepřetržitě analyzuje 
nakládané složky, přičemž 
výsledky analýz posílá do vážícího 
systému DG 8000 IC. Vážící 
systém v reálném čase přepočítá  
objektivní hmotnost každé složky 
na základě změřené průměrné 
sušiny skenerem.

dg precision FEEDING™

SAMOCHODNÍ 
KRMNÍ VŮZ
Skener je umístěn na fréze 
a vykonává NIR analýzy nepřetržitě 
při nakládání jednotlivých složek, 
přičemž posílá výsledky analýz 
do vážícího systému DG 8000 
IC. Vážící systém v reálném čase 
přepočítá objektivní hmotnost 
každé složky na základě změřené 
průměrné sušiny skenerem

Feed Mixer DTMsuite

AgriNIRTM Analyzer Livestock

dg precisionFEEDINGTM

Daily TMR 
Manager SW

NIR analysis and automatic 
weight adjustment for a 

consistent ration

ANIMAL accurate 
WEIGHING

Feed Automation

weighing system and 
automation for 

stationary applications

Full traceability from the 
field to the milk/meat 

production

High tech WEIGHING
INDICATORS

and accurate LOAD CELLS

NIR PORTABLE Analyzer 
for forages, grains and 

fresh forages

Součásti systému
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Feed Mixer DTMsuite

AgriNIRTM Analyzer Livestock

dg precisionFEEDINGTM

Daily TMR 
Manager SW

NIR analysis and automatic 
weight adjustment for a 

consistent ration

ANIMAL accurate 
WEIGHING

Feed Automation

weighing system and 
automation for 

stationary applications

Full traceability from the 
field to the milk/meat 

production

High tech WEIGHING
INDICATORS

and accurate LOAD CELLS

NIR PORTABLE Analyzer 
for forages, grains and 

fresh forages

DG 8000 IC
Univerzální a programovatelný vážící systém, ideální na 
řízení celého chodu farmy.

CHARAKTERISTIKA
• Možnost bezdrátového připojení zařízení

• Automatický start nastaveného času míchání

• Řízení receptur v kg/lb, anebo procentuelně (48 
receptur s maximálně 24 složkama v každé)

• Řízení skupin s přiřazením receptur a nastavením 
denní krmní dávky (48 skupin zvířat se 16 recepturama 
za den pro každou)

• Plně automatizované řízení nakládky a vykládky krmné 
dávky i pro použití s automatickým krmícím systémem

• Řízení odpadu pro každou skupinu zvířat

• Kontrola času práce a nákladů

• Správa užívatelů a obsluhy

• Bezdrátová komunikace s programem krmení pro 
programování váhy a příjem dat.

PROGRAM

DTM IC je program správy procesů krmení zvířat, který je 
schopný spravovat každý ůkol.

Klíčové vlastnosti:

• přehled inventáru a dodávek: historie skladu a 
prognóza spotřeby, optimální plánování nákupu

• přesný výpočet nákladů krmiva, příjmu sušiny a 
nedožerků

• detailní správy a grafy pro statistickou kontrolu procesu 
krmení

• Vícenásobný výběr složek pro rychlé vytvoření a 
změnu receptur

• Detailní analýza všech parametrů pro každou recepturu

• Kalkulace efektivity krmené dávky (množství mléka na 
hlavu na den / množství přijaté sušiny na hlavu na den) 

Feed Mixer DTMsuite

AgriNIRTM Analyzer Livestock

dg precisionFEEDINGTM

Daily TMR 
Manager SW

NIR analysis and automatic 
weight adjustment for a 

consistent ration

ANIMAL accurate 
WEIGHING

Feed Automation

weighing system and 
automation for 
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Full traceability from the 
field to the milk/meat 

production

High tech WEIGHING
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and accurate LOAD CELLS

NIR PORTABLE Analyzer 
for forages, grains and 

fresh forages

dg precision FEEDING™
Součásti systému

dg precision FEEDING™
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PROJEKT FILIGRANA

Náklady krmné dávky

Stádo 200

Bez dg precisionFEEDING™ S dg precisionFEEDING™

Náklad / den / kráva 7,04 EUR 6,96 EUR

Náklad / den 1.408 EUR 1.392 EUR

Náklad / měsíc 42.803 EUR 42.316,8 EUR

Rozdíl / měsíc 487 EUR

Zisk z prodeje mléka

Cena mléka (EUR/kg) 0,44 EUR

Bez dg precisionFEEDING™ S dg precisionFEEDING™

Průměrná dojivost / den / kráva * 29.96 Kg 32,5 Kg

Denní dojivost na stádo 5992 Kg 6500 Kg

Denní zisk 2.636,48 EUR 2.860 EUR

Zvýšení zisku / den 223,52 EUR

Zvýšení zisku / měsíc 6.795 EUR

Celkový zisk za měsíc 7.282 EUR

* Průměrná dojivost dojnic a zasušených krav

Co říkali chovatelé používající
dg precisionFEEDING™?
„…výhody získané za dobu 6 měsíců díky používání 
systému dg precisionFEEDING™ (dopady na různé 
aspekty managementu stáda):
• konstantní příjem potravy
• konstantní nedožerky
• množství/kvalita mléka
• obecný zdravotní stav stáda“

Chov Luppi Alberto e Carlo
Bagnalo San Vito – Mantova

PROJEKT FILIGRANA 
Dinamica Generale® se zapojila do národního výzkumného projektu FILIGRANA společně s některými dalšími výzkumnými 
institucemi a univerzitami. Cílem projektu bylo:
• zlepšení kvalitativních aspektů mléka určeného na výrobu sýru PDO Grana Padano
• použití inovativních technologií pro zachování konstantní krmné dávky v souladu s vypočtenou výživářem
Pro účely experimentu bylo vybráno 8 mléčných chovů na severu Itálie, kde byl použit systém dg precisionFEEDING™ po 
dobu 6 měsíců. Chovy byly rozděleny do skupin tak, aby každá měla výsledky s použitím systému a bez použití systému. Po 
dobu trvání projektu byly naměřené následující výsledky:
• zvýšení efektivity příjmu potravy, která se projevila ve zvýšení průměrné hrubé provozní marže o 0,038 EUR/kg mléka. 
• Snížení rizika nevyrovnanosti krmné dávky z důvodu povětrnostních podmínek
• Zlepšení zdravotního stavu na základě analýz krve a indexu mastitidy v mléku

dg precision FEEDING™
Součásti systému

dg precision FEEDING™
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SYSTÉM

POUŽITÍ PRO BIOPLYN
Kontrolujte kvalitu vstupů 

pro výrobu víc enrgie

ON-LINE ŘEŠENÍ

NIR analyzátor namontován na vstupu stanice 
pro analýzu reálných hodnot biomasy

Každá instalace je specifická v závislosti od 
konkrétní bioplynové stanice

NIR analyzátor namontován na stroji pro analýzu
nakládaného materiálu

ŘEŠENÍ PRO SAMOCHOD ŘEŠENÍ PRO NAKLADAČ

VÝROBEK
Vážící tenzometr, anebo kompletní vážící systém pro 
bioplynovou stanici na kontrolu komponentů naložených 
do stanice. Systém s integrovaným NIR senzorem dokáže 
v reálném čase přepočítat hmotnost, aby získal přesnou 
hodnotu organického materiálu.

AUTOMATICKÝ PŘEPOČET
HMOTNOSTI
Použitím kompletního systému Dinamica Generale do-
stáváte optimální obraz stavu biomasy před vstupem do 
bioplynové stanice a to znamená možnost maximalizace 
efektivity bioplynové stanice.

Bioplyn
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POZNÁMKY



KVALITA A      
CERTIFIKACE*

KONTAKTY
VŠEOBECNÉ INFORMACE
info@dinamicagenerale.com

PRODEJNÍ ODDĚLENÍ
sales@dinamicagenerale.com

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
support@dinamicagenerale.com

*získané od Dinamica Generale S.p.A.

Vyhrazujeme si právo měnit tento dokument, anebo změnit vlastnosti produktu bez jakékoliv povinnosti týkající se již zakoupených produktů.
© dinamica generale S.p.A.
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