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spája vás s vašimi zvieratami

Pohodlné
nasadenie
na chvost
Senzor teliacich sa kráv Moocall monitoruje
kontrakcie vašich kráv a pošle vám správu
jednu hodinu pred tým, kedy sa očakáva
príchod teľaťa na svet.
• Nová technológia “číslo jeden na svete”
pre farmárenie.
• Funguje aj v oblastiach s nízkým pokrytím siete.
• Nabíjacia batéria s kapacitou na 30 dní.
• Prístroj je možné pripojiť na dva mobily podľa
vášho výberu.
• Po narodení teľaťa zariadenie prenesiete
na ďalšiu kravu.
• Jeden senzor v priemere na 30 kráv.
• Servis na dobu 12 mesiacov zahrnutý v nákupe.
• Po 12 mesiacoch sa platí ročný poplatok za servis.
Tento poplatok zahŕňa sieťové pripojenie,
neobmedzené zasielanie upozornení pomocou
SMS, softvér a podporu.
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Funguje kdekoľvek na svete so
signálom GSM.

Prístroj sa nasadí na chvost, je
neinvazívny, bezpečný a dá
sa dobre upevniť.

Rýchle pripevnenie
nastaviteľné na akúkoľvek
veľkost chvosta.

LED indikátor stavu.

Nevyžaduje sa žiadny ďalší
hardvér.

Nabíjacie batérie vydržia
na jedno nabitie minimálne
30 dní.

Vhodné pre všetky druhy
dobytka.

Keď krava porodí, len sa
presunie na ďalšiu kravu,
ktorá má rodiť.

Textové správy až na dve
telefónne čísla.

E-maily až na tri e-mailové
adresy.

Neobmedzené posielanie
správ aplikáciou “companion”.

„Názor veterinára: Skvelý výrobok!” – Sophie Aylett
„Niekoľkí z našich farmárov teraz pravidelne používajú senzory Moocall na vzdialené
monitorovanie kráv, ktoré majú rodiť. Zo svojej praxe veterinárky viem, že senzor
upozorňuje farmára na začiatok telenia a vyzýva ho vizuálne zviera skontrolovať.
V niektorých prípadoch to vedie ku včasnej identifikácii komplikácií, ako je napríklad
pôrod koncom panvovým, príliš veľké teľa alebo nohy vzadu. Pokiaľ sa vyžaduje zásah
veterinára, máme väčšiu šancu vytiahnuť živé teľa z kravy či ho oživiť; krava je potom
potenciálne menej ohrozená a je u nej menšie riziko komplikácií. Okamžitá identifikácia
obtiaží pri telení spojená so včasným veterinárnym zásahom zvyšuje životaschopnosť
teľaťa a pomáha krave pri zotavovaní. Skvelý výrobok najmä pre zaneprázdnených
farmárov; umožní im zvládať bežné úlohy a pripomenie im, aby skontrolovali zraniteľné
kravy v priebehu vysokorizikového obdobia.”
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