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Novinka

Moocall senzor telenia kráv
Hodinu pred pôrodom!
Už nikdy nepremeškajte pôrod! Mnohonásobne vyskúšaný a testovaný Moocall 
senzor telenia kráv vás spoľahlivo upozorní na blížiaci sa pôrod. Získate tak 
dostatok času na všetky potrebné prípravy, a v prípade potreby i na 
kontaktovanie veterinárneho lekára. Novonarodené teľa bude optimálne 
ošetrené a mledzivo mu bude podané okamžite v životne dôležitých prvých 
hodinách po pôrode. Pomôžte včas a a zabránite riziku straty kravy či teľaťa!

• Zariadenie pripojte 3 dni pred vypočítaným dátumom 
telenia.

• Upozornenie prostredníctvom alarmu cca 1 hodinu pred 
otelením pomocou SMS a e-mailu, alebo aplikácia zasiela 
avízo až na dve telefónne čísla a tri e-mailové adresy, ktoré je 
možné podľa potreby prispôsobiť.

• Bezplatná aplilkácia „Breed Manager by Moocall“ pre iOS a 
Android

• Zariadenie sa môže použiť postupne na všetky zvieratá.
• Je vhodný pre všetky plemená hovädzieho dobytka 

(Limousine, Angus, strakatý dobytok, Holstein, Jersey atď.).
• 30-dňová životnosť batérie a upozornenie na nízku úroveň 

nabitia
• Jednoduché nabíjanie cez USB rozhranie
• Dátové tarify atď. zahrnuté v servisnom poplatku
• Vďaka zabudovanej SIM karte pripravený na okamžité 

použitie.
• Funguje po celom svete prostredníctvom GSM, a to aj pri 

slabom pokrytí siete a s použitím akéhokoľvek mobilného 
telefónu / smartfónu.

• Materiál: plast

Výr. č. Farba Dĺžka €

10500 zelená/červená 19 cm 1/10 220 329,00

Od 3. roku sa za zariadenie platí ročný servisný poplatok vo 
výške 150,00 € brutto. Predplatné nie je možné, zmluvu je 
potrebné od 2. roku pravidelne obnoviť.

Servisný poplatok pri viacerých zariadeniach:
10 % zľava pre 2 - 4 prístroje
15 % zľava pre 5 - 7 prístrojov
20 % zľava pre 8 - 10 prístrojov

Ušetrite servisný poplatok v hodnote 150 €! 
Pri aktivácii do 30. 06. 2020 platí servisný poplatok aj na druhý rok. 



Silné argumenty pre Moocall senzor telenia kráv

Pohodlný a flexibilný
• Vďaka zabudovanej SIM karte pripravený na 

okamžité použitie.
• Jednoduchá registrácia pomocou QR-kódu
• Funguje po celom svete prostredníctvom GSM, a 

to aj pri slabom pokrytí siete a s použitím 
akéhokoľvek mobilného telefónu / smartfónu.

1 prístroj pre všetky zvieratá
• Zariadenie sa môže použiť postupne na 

všetky zvieratá.
• Je vhodný pre všetky plemená hovädzieho 

dobytka (Limousine, Angus, strakatý 
dobytok, Holstein, Jersey atď.).

Pre váš pokojný spánok
24-hodinový dohľad bez potreby neustálej 
kontroly zvierat

Spoľahlivý asistent
• Pripojte 3 dni pred vypočítaným dátumom telenia
• Upozornenie prostredníctvom alarmu cca 1 hodinu 

pred otelením pomocou SMS a e-mailu
• Avízo až na dve telefónne čísla a tri e-mailové adresy, 

ktoré je možné podľa potreby prispôsobiť

Bleskový štart pre teľatá
Umožňuje okamžité podávanie mledziva v 
životne dôležitých prvých hodinách po pôrode.

Robustný a spoľahlivý
• Vyvinutý, skonštruovaný a 

testovaný pre najťažšie praktické 
podmienky

• Ak sa senzor uvoľní a spadne, pošle 
sms správu

Neinvazívny
Neprináša žiadne hygienické 
riziko / riziko infekcie.

Záchranca životov
• Prostredníctvom včasného prijatie všetkých potrebných 

opatrení a informovania veterinárneho lekára
• Pri ťažkých pôrodoch (obzvlášť pri prvorodičkách, 

pôrodoch dvojčiat alebo plemien kombinovaného 
úžitkového typu, napr. strakatý dobytok)

S dlhodobou výdržou
•                      30-dňová životnosť batérie a
  upozornenie na nízku úroveň nabitia
• Jednoduché nabíjanie cez USB
  rozhranie

Plná podpora
• Možnosť diskusie s ostatnými používateľmi 

prostredníctvom aplikácie alebo webovej 
stránky

• Podporná Hotline linka v nemeckom jazyku
• Používa sa už v 61 krajinách

Obchodný zástupca:

VETIS, Kráľovičove Kračany 91, 930 03, tel. 031 551 41 12, 0918/514 112




