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H agromasters είναι μια Ελληνική κατασκευαστική εταιρία, που 

δραστηριοποιείται από το 1978 στο χώρο της κτηνοτροφίας. Με εξαιρετική 

τεχνογνωσία και πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία προσφέρει 

ολοκληρωμένες λύσεις για τον σχεδιασμό μιας σύγχρονης κτηνοτροφικής 

μονάδας. 

Αρμεκτικά συστήματα, αυτοματισμούς, συστήματα σίτισης, διαχείρισης 

κοπαδιού, ψύξης, εξαερισμός και διαχείριση αποβλήτων. 

Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της agromasters περιλαμβάνει τη σειρά  

MobiMaster αρμεκτικό σύστημα ειδικά για αιγοπρόβατα. Μία αποτελεσματική 

λύση αρμέγματος, υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει στον παραγωγό 

ευελιξία & αποτελεσματικότητα. 

Με τις νέες τεχνολογίες και την εμπειρία μας, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να 

διαμορφώσουμε  τις εγκαταστάσεις αρμέγματος σας, μεγιστοποιώντας την 

απόδοση. 
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Αρμεκτικά συστήματα για αιγοπρόβατα

Θέλετε να μετακινήσετε το κοπάδι σας σε διαφορετική τοποθεσία; Θέλετε να αρμέγετε 

περισσότερα ζώα γρηγορότερα; Θέλετε να μειώσετε το κόστος των εγκαταστάσεων;

Στην agromasters σχεδιάσαμε ένα κινητό αρμεκτήριο που μπορεί να τοποθετηθεί, 

σχεδόν οπουδήποτε χρειάζεται να αρμέξετε τα ζώα σας. 

Προσαρμόζεται γρήγορα & εύκολα στη φάρμα σας

Παραδίδεται το πρωί - έτοιμο για άρμεγμα το ίδιο βράδυ. Το μεταφερόμενο αρμεκτή-

ριο επειδή παραδίδεται ολοκληρωμένο, χρειάζεται μόνο να ρυθμιστεί και να συνδεθεί 

στη θέση που θα επιθυμείται. Αυτό σημαίνει ότι το MobiMaster τίθεται σε λειτουργία 

την ίδια ημέρα παράδοσης. 

Υψηλές αποδόσεις

Η μέση απόδοση του αρμεκτικού συστήματος MobiMaster είναι 30% μεγαλύτερη από 

ένα γραμμικό σύστημα. Μειώνει το χρόνο εισόδου- εξόδου των ζώων και επιτρέπει την 

απελευθέρωση των ζώων ομαδικά. Το MobiMaster μπορεί να συνδυαστεί με όλους 

τους αυτοματισμούς της agromasters όπως: Aeolus service monitor & Αυτόματη απο-

μάκρυνση θηλάστρων ACR Hermes για να αυξήσετε ακόμη περισσότερο την παραγω-

γικότητα και την απόδοσή της μονάδας

MobiMaster
Σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας
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MobiMaster

Tα κυριότερα οφέλη του - MobiMaster

> Αυτόνομο και ευέλικτο αρμεκτικό σύστημα 

> Δεν απαιτείται καμία οικοδομική κατασκευη 

> Ιδανική λύση για μετακινούμενους γαλακτοπαραγωγούς 

> Εξοικονόμηση χρόνου και εργασίας 

> Γρήγορο και αποτελεσματικό άρμεγμα. Ο παραγωγός μπορεί να αρμέγει 

 έως και 300 ζώα μέσα σε μία ώρα και 30 λεπτά 

> Εύκολη & ασφαλής εξαγωγή γάλακτος 

> Αυτόματο σύστημα πλύσης 

> Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας 

> Χαμηλό κόστος συντήρησης 

> Πνευματική κίνηση αυτόματης ανύψωσης της παγίδας 

> Το MobiMaster είναι άνετο τόσο για τον χειριστή όσο & για τα ζώα κατά 

 τη διάρκεια του αρμέγματος
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Αρμεκτικά συστήματα για αιγοπρόβατα

Σχεδιάστηκε 
για σύγχρονο και 
αποτελεσματικό άρμεγμα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαθέσιμο για μεγέθη από 1Χ12 έως 1Χ24 

Το MobiMaster είναι σχεδιαμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας & κατασκευής. Το αρμεκτικό σύστημα 

είναι τοποθετημένο σε μια μετακινούμενη πλατφόρμα. Διαθέτει ειδικό κοτσαδόρο για τη ρυμούλκηση πάνω 

στα βουνά και είναι εξοπλισμένο με 4 λάστιχα, παρέχοντας σταθερότητα στην κίνηση. 

¬ Στιβαρή κατασκευή - γαλβανισμένη εν θερμώ 

 ή από ανοξείδωτο χάλυβα 

¬ Ταχείας εξόδου παγίδευση ή γραμμική 

¬ Δάπεδο αλουμινίου

¬ Πόρτα εισόδου, χειροκίνητη ή πνευματική 

¬ Δεξαμενή τροφοδοσίας, γαλβανιζέ 

¬ Αυτόματο σύστημα σίτισης (οι δεξαμενές 

 σίτισης παρέχουν προκαθορισμένη 

 ποσότητα τροφής για τα 12 ή 24 ζώα 

 ταυτόχρονα) 

¬ Φωτισμός

¬ Σκέπαστρο για την προστασία του αρμεκτή

Προαιρετικός Εξοπλισμός 

¬ Αυτόματο σύστημα φόρτωσης δεξαμενής 

 τροφοδοσίας (οι δεξαμενές τροφοδοσίας  

 φορτώνονται αυτόματα μέσω 

 ογκομετρικού 500 κιλών)

¬ Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρησης 

 κοπαδιού 

¬ Γεννήτρια
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MobiMaster

Τερματική Μονάδα 
ΜobiMaster
Πάνω από 30 χρόνια σχεδιάζουμε εξοπλισμούς αρμέγματος

Η τερματική μονάδα τοποθετείτε σε ένα ειδικό θάλαμο από πάνελ. Όλα τα μέρη 

του αρμεκτηρίου, αντλία γάλακτος, πλυντήριο, αντλία κενού κ.α ειναι ενσωματω-

μένα στον ειδικό θάλαμο.

watch here

¬ Μετράει και σας ενημερώνει αν το επίπεδο κενού είναι χαμηλό ή υψηλό στο

 αρμεκτικό σύστημα 

¬ Η ένδειξη κενού εμφανίζεται με ακρίβεια δέκατου εκατοστού

¬ Σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να κάνετε service την αντλία κενού 

 (μετράει τον χρόνο λειτουργίας της αντλίας κενού)

¬ Σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα θήλαστρα 

 (μετράει τον συνολικό αριθμό αρμεγμάτων)

¬ Σας υπενθυμίζει πότε θα πρέπει να κάνετε service  το αρμεκτικό συγκρότημα

¬ Η μνήμη διατηρεί δεδομένα έως και 200  events

Aeolus service monitor 

Το Αeolus service monitor είναι ένας έξυπνος δείκτης κατανόησης κενού. 

Σας ενημερώνει έαν το αρμεκτήριο λειτουργεί σωστά.  

To Aeolus service monitor είναι μία ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης ΥΠΟ πίεσης.

https://www.youtube.com/watch?v=DSxyH-96bnI&t=2s&ab_channel=agromasters
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Αρμεκτικά συστήματα για αιγοπρόβατα

Zeus
Μονάδα Ελέγχου Παλμοδοτών

Η κεντρική μονάδα παλμοδοτών ZEUS Εχει τη δυνατότητα να παρέχει ισχύ σε 24 ηλεκτρονικούς παλμοδότες. 

Αποτελείται από 4 κανάλια & κάθε κανάλι μπορεί να συγχρονίσει και να τροφοδοτήσει με ρεύμα έως 6 

παλμοδότες. Οι ηλεκτρονικοί παλμοδότες τις Agromasters προσφέρουν ακριβής παλμούς για την βέλτιστη 

άνεση των ζώων  & μέγιστη απόδοση αρμέγματος. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

¬ Συνοδεύεται από οθόνη LCD για τον έλεγχο λειτουργίας και ρύθμισης 

 παραμέτρων

¬ Ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης ρεύματος σε κάθε κανάλι

¬ Ένδειξη της τάσης που παρέχεται στους παλμοδότες

¬ Διαμόρφωση συχνότητα παλμοδότησης (10 έως 190 παλμοί / λεπτό.

¬ Διαμόρφωση σχέσης αναρρόφησης / μάλαξης (10:90 – 90:10)

¬ Ένδειξη των εμπρός και πίσω αναλογιών σχέσεων αναρρόφησης /  

 μάλαξης (πράσινο και κόκκινο φως) 

¬ Δυνατότητα ρυθμίσης των παραμέτρων σύμφωνα με τις εκάστοτε 

 απαιτήσεις των κτηνοτροφικων μονάδων

¬ Εύκολη αφαιρέση του ανοξείδωτου καλύμματος για τον έλεγχο PCB και σέρβις

¬ Αυτόματη ψύξη τροφοδοτικού

¬ Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση τάσης, υπερθέρμανση

Ηλεκτρονικός

παλμοδότης ΝΤ24
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Poseidon I 
Σύστημα Πλύσης
Αποτελεσματικός καθαρισμός του αρμεκτηρίου

Στην agromasters έχουμε αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για το αυτόματο πλύσιμο μικρών και μεγάλων αρ-

μεκτηρίων. Το σύστημα πλύσης Poseidon I πληροί όλες τις CIP προδιαγραφές, προσφέροντας ευελιξία στο 

χρήστη, εξοικονόμηση χρόνου και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

To πλυντήριο Poseidon I της agromasters ειναι πάρα πολύ απλό στη χρήση και ελέγχει την διαδικασία άμελξης 

& πλύσεως του αρμεκτηρίου μέσω ενός κεντρικού διακόπτη (Milking – 0 –Washing). Είναι διαθέσιμο με πλαστι-

κό ποτήρι για χειροκίνητη δοσομέτρηση. 

Διατίθεται με 2 προγράμματα πλύσεως και 4 διαφορετικές φάσεις / πρόγραμμα. Η μεγάλη οθόνη του ελεγκτή 

επιτρέπει την παρατήρηση όλων των σταδίων του κύκλου πλύσης (φάσεις, προγράμματα, συνολικός χρόνος 

πλύσης). Επίσης έχουμε την δυνατότητα να τροποποιήσουμε όλα τα στάδια πλύσεως, μπαίνοντας απλά στο 

menu. 

√ Οικονομική λύση

√ Διατίθεται με 2 προγράμματα πλύσης και 4 διαφορετικές 

 φάσεις για πλήρης διαχείριση του κύκλου πλύσης

√ Μεγάλη ευελιξία προγραμματισμού

√ Σας δίνει ακριβή δεδομένα και αναφορές πλυσίματος

√ Σας εξοικονομεί χρόνο χάρη στις χαμηλές απαιτήσεις 

 συντήρησης

√ Χειροκίνητη δοσολογία του degredient

√ Βαλβίδα αποστράγγισης

√ Ανοξείδωτο δοχείο νερού 70lit

√ Ανάλογες περισταλτικές αντλίες

√ Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα 

Poseidon I
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Aρμεκτική Μονάδα
Athena
Μακροχρόνια αξιοπιστία

Η αρμεκτική μονάδα Athena της agromasters συμβάλλει 

στον απόλυτο έλεγχο της ροής του γάλακτος και προσφέρει 

γρήγορo και αποτελεσματικo άρμεγμα. Έχει σχεδιαστεί για να 

διαχειριζεται με συνέπεια την αυξημένη ροή γάλακτος.

Το κυκλικό σχήμα του συλλέκτη Odysseus και η μεγάλη 

επιφάνειά τους συμβάλλουν στη μέγιστη δυνατή ροή γάλακτος. 

Το ανθεκτικό ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα & ο μοναδικός 

μηχανισμός του, συμβάλουν στην άμεση διακοπή του κενού. Ο 

Odysseus, συλλέκτης γάλακτος κατασκευάζεται σε 2 τύπους:

• Εναλλακτικό Άρμεγμα

• Ταυτόχρονο Άρμεγμα

Πλυστικό
TRITON III

Tο ανοξείδωτο πλυστικό TRITON ΙΙI είναι ένα προιόν υψηλής 

ποιότητας για πρόβατα και κατσικια. 

↘ Καθαρίζει & απολυμαίνει αποτελεσματικά τα θήλαστρα, 

απομακρύνοντας κάθε είδους ακαθαρσία.

↘ Τοθετείται στην πλυστική γραμμή του αρμεκτικού συγκροτήματος 

και απευθύνεται σε χαμηλής και υψηλής γραμμής αρμεκτικά 

συστήματα.
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Αρμεκτικά συστήματα για αιγοπρόβατα



Γραφεία

2310 520 820

2310 550 992

Αισώπου 22, ΤΚ 54627

Θεσσαλονίκη

Παραγωγή

23330 41123

Κορυφή Ημαθίας

ΤΚ 59300

info@agromasters.gr

www.agromasters.gr

https://www.agromasters.gr/
https://www.facebook.com/agromasters-470356499774504
https://www.instagram.com/agromasters/
https://www.youtube.com/watch?v=DSxyH-96bnI&ab_channel=agromasters
https://www.linkedin.com/company/agromasters-ltd/?originalSubdomain=si

