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                     ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ

Στο ψαροκόκκαλο αρμεκτήριο, οι αγελάδες τοποθετούνται σε γωνία  45 ° προς το λάκκο . Η απόσταση 
μεταξύ των αγελάδων είναι 110 εκατοστά.

Προσφέρει στον χειριστή οπτική επαφή με τις 4 θηλές του ζώου - το οποίο διευκολύνει στην 
αποτελεσματική καθαριότητα των θηλάστρων  και εξασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση τους.

Η ψαροκόκαλη παγίδευση είναι βαρέος τυπου &  γαλβανισμένη εν θερμώ ή ανοξείδωτη . Συνοδεύεται με 
χειροκίνητες ή πνευματικά ανοιγόμενες πόρτες εισόδου & εξόδου . Όλα τα μέρη συστήματος κενού 
τοποθετούνται  σε ένα ειδικά κατασκευασμένο ανοξείδωτο θάλαμο .

Ένα ευρύ φάσμα προιότων ( εξαρτήματα άλμεξης ) είναι διαθέσιμα για να τα προσαρμόσετε στο σύστημα 
ανάλογα με τις ανάγκες σας .
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                     ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ

Γραμμή γάλακτος & πλυντικού   

Γαλβανισμένη εν θερμώ ψαροκόκκαλη παγίδεση                       Hermes 
Αυτόματη αφαιρεση θηλάστρων  
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                     ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ

Το ψαροκόκκαλο ταχείας εξόδου αρμεκτήριο συνδυάζει την απλότητα και την αποτελεσματικότητα ενός 45 ° 
ψαροκόκαλου με το πιο σύγχρονο σύστημα γρήγορης διαφυγής . Το αρμεκτήριο της φωτογραφίας 
αποτελείται 24 θέσεις αρμέγματος και είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα .

Έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την άνετη τοποθέτηση των ζώων , υψηλές απόδόσεις και γρήγορη έξοδο 
των ζώα μετά το τέλος του αρμέγματος. Η ανύψωση της παγίδευσης επιτυγχάνεται πνευματικά.

Τα ζώα δεν πιέζονται (μέσα στο αρμεκτήριο), αλλά μόνον από την αγελάδα που ακολουθεί . Όταν η 
διαδικασία αρμέγματος ολοκληρωθεί , η αρμεκτική μονάδα αφαιρείται από την πλάγια πλευρά του ζώου και 
όχι από την πίσω πλευρά όπως στο παράλληλο σύστημα .

Η παγίδευση διατίθεται γαλβανισμένη εν θερμό ή ανοξείδωτη, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της κάθε 
μονάδας  . Τα αρμεκτικά συστήματα της agromasters συνοδεύονται απο ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων 
άλμεξης υψηλής ποιότητας , που αυξάνουν την παραγωγικότητα των αγελάδων σταδιακά.
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                     ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ

Ταχείας εξόδου παγίδευση   

Hector II Τερματική μονάδα γάλακτος  Inox θαλάμοι για προστασία γραμμής κενού 
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                     ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ

To παράλληλο αρμεκτήριο απελευθερώνει κατακόρυφα τα ζώα μέσω της χρήσης σχοινιού από 
ανοξείδωτο χάλυβα και πνευματικών κύλινδρων .

Ο συγκεκριμένος τύπος αρμεκτικού συγκροτήματος  απαιτεί λιγότερο χώρο  , δεδομένου ότι τα ζώα 
είναι τοποθετημένα σε γωνία 90 ° (προς το σκάμα του αρμεχτή).

Τα παράλληλα συγκροτήματα  είναι εξοπλισμένα με ειδικό μηχανισμό πρόωθησης για να πετύχουμε 
άμεσο συνοστισμό των αγελάδων . Τα πλαίσια της παγίδευσης ανυψώνονται κάθετα προς το έδαφος ( 
γωνια 0 ° ) με τα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρμέγματος .

Ο συγκεκριμένος τύπος παράλληλου αρμεκτικού συστήματος   μειώνει το χρόνο εγκατάστασης , 
δεδομένου ότι κατασκευάζεται και προσυναρμολογείται στο εργοστάσιο για να εξοικονομήσουμε 
πολύτιμο χρόνο σας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ..
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                     ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ

Καθετη ανύψωση παγίδευσης
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ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

  Η Τερματική μονάδα γάλακτος αποτελείται  απο τον Hector II γυάλινος υποδοχέα  50 λίτρων. Είναι 
ειδικά διαμορφωμένος να μη κατακρατεί το γάλα, και να το κατευθύνει κυκλικά προς τον πυθμένα.Ο 
μοναδικός σχεδιασμός του, δίνει την δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας του γάλακτος  
κατα την διάρκεια της διαδικασίας άλμεξης .
.
Με το άνοιγμα  του κάτω ανοξείδωτο κλείστρου,  αδειάζουμε εύκολα & γρήγορα την υπολοιπόμενη 
ποσότητας  γάλακτος 

Οι αντλίες γάλακτος της agromasters Apollo είναι αυτοκαθαριζόμενες και διαθέσιμες με 0,75 Hp & 1 Hp 
Ηλεκτροκινητήρα. Εχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά από 100 %  ανοξείδωτα μέρη και 
αντέχουν  & τις ποιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας .

Hector II Τερματική μονάδα γάλακτος     
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ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ΑΡΜΕΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

             Ares  
Αρμεκτική μονάδα 

     Hephaestus  
Αρμεκτική μονάδα

Η agromasters σχεδιάζει & κατασκευάζει ανοξείδωτους Συλλέκτες κορύφαιας ποιότητας & διάφόρων 
χωριτηκοτήτων.. 
 
Το κυκλικό σχήμα του  συλλέκτη 400 γρ  και η μεγάλη τους επιφάνεια συμβάλουν στην μέγιστη δυνατή  
ροή  γάλακτος.  Ο ανοξείδωτος συλλέκτης εύκολα αποσυναρμολογείται και καθαρίζεται.

Οι αρμεκτικές μονάδες της agromasters  συμβάλλουν στη απόλυτο έλεγχο της ροής του γάλακτος και 
προσφέρουν γρήγορo και αποτελεσματικό άρμεγμα . 

Ο συνδυασμός του ανοξείδωτου κάλυκα και  υψηλής ποιότητας θηλάστρου είναι ιδιαίτερα πρακτικός και 
καθαρίζεται εύκολα . Μια σειρά από αρμεκτικές μονάδες  είναι διαθέσιμες για να καλύψουν τις 
απαιτήσεις του κάθε αρμεχτή.

Theseus 150 γρAchilles 400 γρ
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ 

Tα ανοξείδωτο πλυστικό Τρίτων Ι είναι ένα προιόν υψηλής ποιότητας  
που καθαρίζει & απολυμαίνει αποτελεσματικά τα θήλαστρα, 
απομακρύνοντας κάθε είδους ακαθαρσία 

 Τοποθετείται στην  πλυντική γραμμή  του αρμεκτικού συγκροτήματος 
και απευθύνεται σε χαμηλής γραμμής συστήματα.

Το ειδικά σχεδιασμενα ανοξείδωτα ποτυρακια  , βοηθούν στην 
γρήγορη τοποθέτηση της αρμεκτικής μονάδας με τις ελάχιστες 
δυνατές ταλαντώσεις    χάρη στα ανθεκτικά υλικά κατασκευής . 
 
Η κουρμπαριστός ανοξείδωτος θάλαμος και η αυξημένη χωρητικότητα 
του , δημιουργούν στροβιλισμό, προσφέροντας  καλύτερο δυνατό 
πλύσιμο των θήλαστρων (εσωτερικά και εξωτερικά ).

Triton I Πλυστικό    
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 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

   To πλυντήριο Poseidon αποτελει προηγμενη 
λύση για το αποτελεσματικό πλύσιμο μικρών και 
μεγάλων αρμεκτικών συγκροτημάτων.     Ελέγχει 
την διαδικασία άμελξης & πλύσεως του 
αρμεκτηρίου μέσω ενος κεντρικού διακόπτη ( 
Milking - 0 -Washing ).

  Κατασκευασμένο απο ανοξείδωτο χάλυβα 1.5 
mm, το οποιο προσδίσει μέγιστη στεγανοποίηση 
και προστασία απο υγρασία .

   Ο οθόνη του προγραμματιστή δίνει την 
δυνατότητα παρατήρησης όλων των σταδίων του 
κύκλου πλύσης . Επίσης μπορούμε να 
τροποποιήσουμε όλα τα προγράμματα πλύσης  
αποκτώντας πρόσβαση στο κεντρικό menu.

   Το πλύντηριο Poseidon I συνοδεύεται από 
πλαστικό δοχείο για την χειροκινητη απορρόφηση 
των απορρυπαντικών. Περιλαμβάνει 2 βασικά 
προγράμματα , ένδειξη όλων των σταδίων 
πλύσης , συνολικός χρόνος πλύσης .  

   Το πλυντήριο Poseidon II   συνοδεύεται απο 2 
αυτόματες  περισταλτικές αντλίες για την 
αυτόματη απορρόφηση των αλκααλικών & 
οξέων.Περιλαμβάνει, 4 βασικά προγράμματα , 
συνολικός χρονος πλύσης , ένδειξη 
θερμοκρασίας νερού & αυτόματη θέρμανση 
νερού. 

Poseidon II Πλυντήριο

Poseidon I Πλυντήριο

Poseidon Σύστημα πλύσης
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agromasters NT 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ 

ΠΑΛΜΟΔΟΤΕΣ  

Ο πίνακας παλμοδοτών Zeus παρέχει ισχύ εως  
24 ηλεκτρονικούς παλμοδότες. Αποτελείται από  
4 κανάλια  & κάθε κανάλι μπορεί να συγχρονίσει 
και να τροφοδοτήσει με ρεύμα έως 6 
παλμοδότες. 

Αποτελεί ιδανική λύση για διαφορετικά group 
παλμοδοτών. Προσφέρει προστασία από 
βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση τάσης, 
υπερθέρμανση.

Συνοδεύεται από οθόνη LCD για τον πλήρη 
έλεγχο λειτουργίας και ρύθμισης παραμέτρων. Ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 
διαφορετικές συχνότητες παλμοδότησης ,  
συχνότητες μάλαξης / αναρροφησης. Επίσης 
υπάρχει ένδειξη  των εμπρός και πίσω 
αναλογιών σχέσεων αναρρόφησης / μάλαξης. 

Το  κιβώτιο κατασκευάζεται από αλουμίνιο & 
ανοξειδωτο χάλυβα και παρέχει προστασία 
ενάντια σε κάθε είδους υγρασία & σκόνη. 

O παλμοδότης 2 εξόδων στέλνει διακοπτόμενο κενό κατά την διάρκεια της άμελξης ώστε να 
μιμείται πιστά τις κινήσεις του αρνιού ή του μοσχαριού κατά τον θηλασμό.

Ο NT 24 έχει ελάχιστες απαιτήσεις κενού , πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (200 mA) , 
έτσι ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα οξείδωσης . Επίσης παρέχει προστασία από 
υγρασία και πιθανόν άλλες φθορές & είναι εύκολος στην εγκατάσταση και στην συντήρηση.

Zeus Πίνακας παλμοδοτών   



13

 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ

MegaVac  Αντλίες κενού

Η αντλία κενού αρμεκτηρίου αντιπροσωπεύει την καρδιά του όλλου αρμεκτικού συστήματος . Η 
agromasters προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αντλιών κενού απο 250 - 3300 λιτρα

Σταθερή λειτουργία . Τα δυναμικά ισορροπημένα κινούμενα μέρη οδηγούν σε εξαιρετικά ομαλή και 
αθόρυβη λειτουργία .

Στιβαρή κατασκευή . Το σώμα είναι βαρέως τύπου & είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο , 
γεγονός που καθιστά ανθεκτικό σε οποιεσδήποτε συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας .

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΚΕΝΟΥ & ΚΕΝΟΜΕΤΡΑ

Ρυθμιστής κενού
Harmonia

Ρυθμιστής κενού
Harmonia

Ηλεκτρονικά κενόμετρα 
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AUTOΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Η agromasters παρουσιάζει το νέο  Αυτόματο σύστημα αφαίρεσης θηλάστρων HERMES. Μια  
νέα λύση που βοηθάει στην αποτελεσματικη αφαίρεση των θηλάστρων από την θηλη των  
αγελάδων ή προβάτων και αιγών με ακρίβεια , όταν ο όγκος της ροής του γάλακτος πέσει κάτω 
από ένα προκαθορισμένο ποσοστό ελάχιστη ροής .

Το νεο σύστημα  ACR Ερμής μπορεί να δημιουργήσει σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας 
ανά αρμεχτή. Η ενσωμάτωση των ελεγκτών HERMES  σε οποιοδήποτε τύπο αρμεκτικού 
συστήματος, μπορεί να βοηθήσει στην διατήρηση της ποιότητας του γάλακτος , αυξάνοντας την 
αποτελεσματικότητα άλμεξης και  μείωνοντας τα πιθανά  προβλήματα υγείας των ζώων, τα οποία 
συνήθως προέρχονται  από υπερβολικο άρμεγμα.

HERMES ACR  

    Ελεγχτής   



15

 ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ 

Oi παγολεκάνες  είναι χωρητικότητας 
100-2000 λίτρων με 2 ή 4 αρμέγματα. 

Παράγονται  από ανοξείδωτο χάλυβα 
W.Nr.1.4301(AISI 304) με υψηλή 
ποιότητας υλικών.

Είναι ρυθμιζόμενες για εργασία σε πολύ 
υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Υψηλής αποδοτικότητας μονάδα ψύξης , 
η οποία είναι κλειστού τύπου με ερμητικό 
συμπιεστή (με όλες τις απαραίτητες 
προφυλάξεις) .

Ο ελεγκτής διαθέτει  ψηφιακή οθόνη 
ένδειξης της θερμοκρασίας ,που είναι 
προγραμματιζόμενη.

    Χρησιμοποιώντας κορυφαία  τεχνολογία που 
παρέχει προηγμένη ψύξη και απόδοση πλύσης 
κάθε φορά, εξασφαλίζοντας  ότι διατηρείται η 
ποιότητα του γάλακτος αναλοίωτη .
    Οι Παγολεκάνες παράγονται από ανοξείδωτο 
χάλυβα W.Nr.1.4301(AISI 304) , με υψηλής 
ποιότητας CFC  απομόνωση ελεύθερη 
πολυουρεθάνης  με σκοπο τη μέγιστη απόδοση και 
εξοικονόμηση ενέργειας.
    Οι ψύκτες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο 
χάλυβα W.Nr.1.4301(AISI 304) με υψηλής 
ποιότητας μόνωση πολυουρεθάνης, ετσι 
εξασφαλιζεται  μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση 
ενέργειας.
    Ο ελεγκτής διαθέτει  ψηφιακή οθόνη ένδειξης 
της θερμοκρασίας που είναι προγραμματιζόμενη.  

    Η παγολεκάνη είναι εξοπλισμένη με 
προγραμματιζόμενη αυτόματη διάταξη για την 
πλύση και η δοσολογία των απορρυπαντικών και 
με επεξεργαστή ελέγχου ψύξης υψηλής 
αποδοτικότητας.

Ανοιχτού τύπου 
Παγολεκάνη

Κλειστού τύπου 
Παγολεκάνη



www.agromasters.gr
e-mail: info@agromasters.gr

Γραφείο: Αισώπου 22, θεσσαλονικη,  Τ.Κ: 54627 
Τηλ:  +30 2310 520820 , 550992

Fax: +30 2310 518874

Εργοστάσιο: Κορυφή Ημαθιας, Τ.Κ: 59300   
Τηλ:  +30 23330 41123

Η  agromasters ιδρύθηκε το 1978 και είναι από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρίες στο 
χώρο της κτηνοτροφίας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων της agromasters  απαρτίζεται από : αρμεκτήρια αιγοπροβάτων , 
αρμεκτήρια αγελάδων, παρασκευαστήρια ζωοτροφών , ταινίες διατροφής, συστήματα 
διαχείρησης κοπριάς, παγίδες , Διαχωριστές κοπριάς τα οποία παράγονται  κάτω από αυστηρές 
διαδικασίες  ανάπτυξης και ποιοτικού  ελέγχου.

Το κατασκευαστικό τμήμα της εταιρίας  περιλαμβάνει CAD σχεδιασμό  , επεξεργασία χάλυβα και 
ανοξείδωτου χάλυβα,  κατασκευή ανοξείδωτων προιόντων , σχεδιασμός & ανάπτυξη 
ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών μερών , εγκατάσταση αρμεκτικών συστημάτων. 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 


