
ДОИЛНИ ЗАЛИ 
И КОМПОНЕНТИ2017



Кравите са разположени под ъгъл от 30 градуса до ръба на канал. Разстоянието между кравите е 
110 см. 

Този тип доилна зала дава възможност на оператора за добър изглед към вимето на кравите - 
което улеснява почистването и осигурява лесно закрепване на устройството за доене.

Оборудването е направено от горещо-поцинкован материал. Доилната зала тип „рибена кост” е 
съпроводена с вакуумен или ръчен контрол на входната и изходната врати.
Широк набор от решения (доилни компоненти) са налични, за да индивидуализираме системата 
според Вашите специфични изисквания.

                     ДОИЛНА ЗАЛА – РИБЕНА КОСТ
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Хермес ACR система Зала рибена кост - Горещо поцинкована  

Млечна и измиваща линия    

                     ДОИЛНА ЗАЛА – РИБЕНА КОСТ



Този тип доилна зала съчетава лесен и ефективен начин на разполагането на кравите на рибена кост  
под ъгъл 45 градуса, с най-актуална система за бързо излизане.

Салонът показан по-горе има 2х12 доилни места. Доячът вижда ясно 4-те цицки на кравата, поради 
разположението им. Животните не са притиснати от никъде, следват една след друга.

Кравите влизат в залата от определено място и имат повече пространство, същевременно по време 
на ходене се насочват към собствената си позиция. Отделенията в доилното зала са изработени от 
поцинкована или неръждаема стомана, според специфичните изисквания на клиента.

Агромастерс доилни зали са оборудвани с широка гама висококачествени компоненти за доене, 
което постепенно увеличава производителността на кравите.

                     ДОИЛНА ЗАЛА - РИБЕНА КОСТ БЪРЗО ИЗЛИЗАНЕ
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Хектор II  терминална Заоблени части от неръждаема стомана за 

Зала рибена кост с бързо излизане – неръждаема стомана   

                     ДОИЛНА ЗАЛА - РИБЕНА КОСТ БЪРЗО ИЗЛИЗАНЕ



Паралелната доилна зала, освобождава животните чрез използването на въже от  неръждаема 
стомана и пневматични цилиндри, което се повдига вертикално.

Преграждащите врати са монтирани към отделенията или стоманените рамки, не в земята. Когато 
доилните отделения се вдигнат нагоре, така и преграждащите врати се вдигат нагоре и животните 
имат напълно отворена платформа за излизане.

Паралелната доилна система е изработена от поцинкована или неръждаема стомана. Този тип 
доилна система намалява времето за монтаж, тъй като са произведени и предварително сглобени в 
завода, за да се спести ценно време по време на инсталирането.

В доилната зала има оборудване за отмиване на оборската тор. След края на доенето,  всичката 
оборска тор се премахва чрез високо налягане на водата.

ДОИЛНА ЗАЛА - ПАРАЛЕЛНО
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ДОИЛНА ЗАЛА - ПАРАЛЕЛНО
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Вертикално повдигаща



Хектор II стъкленият приемник с капацитет 50 литра, изработен от стъкло дава възможност за 
пълноценно наблюдение на доене и процеса на измиване.
Този уникален продукт се използва основно за доилни зали за крави и големи доилни системи за 
кози.

Горните и долни клапани са от неръждаема стомана и окомплектовани с необходимите 
уплътнения за да се гарантира оптимално затваряне. Централната част и долната основа на 
приемника са изработени от неръждаема стомана и специално проектирани за този вид 
приемник.

Помпите за мляко Аполо са тип - самостоятелно почистващи се, проектирани и произведени 100% 
от части от неръждаема стомана в нашата производствена база.
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„Хектор“ Терминал връзка II    

СТЪКЛЕН ПРИЕМНИК



Стабилните доилни връзка на Агромастерс спомагат за постоянен контрол  на поток на мляко и 
предлагат бърз и ефективен млеконадой.Проектирани са да подпомагат повишаване нивото на 
млеконадоя.Чашките от неръждаема стомана и каучуковата или силиконова вътрешна  обшивка 
(чорапче) съчетават практичност, хигиена и лесно почистване.
Гамата от доилни връзки за доенето на крави са налични на склад, за да отговорят на нуждите на 
всеки животновъд.

 „Арес“ доилен апарат

Агромастерс проектира и разработва колектори от висококачествена неръждаема  стомана с 
различна мощност. Колекторите с кръгла форма от 400 куб. см до 150 куб. см изработени от 
неръждаема стомана, с тяхната широка повърхност допринася за максимален поток от мляко.

Вътрешните обшивки (чорапчета) 6.32 и 6.34 са изработени от каучук. Тяхната мекота и 
еластичност позволяват да се пригодят към доилния апарат и към вимето на кравата. 
Осъществява се както нежно доене, така и висока производителност
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 „Хефес“ доилен апарат

„Хефес“ доилен апарат„Хефес“ доилен апарат

МЛЕЧНИ ВРЪЗКИ И МЛЕЧНИ КОЛЕКТОРИ 

 



Измиващите системи „Джетърс“  и „Тритон“  са продукти  с високо 
качество, изработени от„Агромастерс“, които почистват и 
дезинфекцират  ефективно доилния апарат след  доенето на 
кравите.

Специално разработената от неръждаема стомана поставка 
осигурява бързо, прецизно поставяне на уреда за доене с 
минимално огъване.
Конусовидните  камери от неръждаема стомана допринасят за 
оптимално вътрешно и външно измиване на вътрешната обшивка 
(чорапче)  на чашката.

Камерата от неръждаема стомана създава  завихряне на 
водата по време на миенето
и допринася за оптимално измиване (вътрешно и външно)
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„Тритон I Джетърс“ 
 измиваща система    

 ДЖЕТЪРС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
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 МИЕЩИ ВРЪЗКИ

„Посейдон“ измиваща връзка II

„Посейдон“ измиваща връзка I

„Посейдон“ измиваща система 

  Предлага усъвършенствани решения за 
измиване на малки и големи по мащаб 
доилни зали. Контролира доенето и миещия 
процес в доилната зала чрез един-единствен 
бутон (измиване - 0 - доене).

   Предлагат се с 2 или 4 миещи програми и 4 
различни етапи /програма за цялостно 
управление на цикъл на измиване. 

   Големият екран на програматора позволява 
наблюдението на всички етапи от цикъла на 
измиване (етапи, програми, общо 
времетраене на процеса на измиване). 
Освен това можем да направим промени в 
съществуващата програма чрез моментно 
въвеждане от менюто.

   Посейдон I е оборудван с пластмасов съд 
за ръчно дозиране на измиващия препарат.
Посейдон II е оборудван с 2 изтласкващи 
помпи  за автоматично приемане на 
измиващия препарат, посочване на 
температурата на водата по време на цикъла 
на миене и автоматично подгряване на вода.

   Корпусът е изработен от висококачествена 
неръждаема стомана (произведени в нашата 
фабрика), което предлага оптимална 
сигурност и защита. 
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СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ПУЛСАЦИЯТА 

 

 Електронните пулсатори предлагат превъзходни експлоатационни характеристики, 
пулсация с отлична вакуум стабилност. 

Специално предназначени да сведат до минимум загубата на вакуум и за ниска 
консумация на енергия. Напълно затворени, за да се осигури пълна защита срещу влага 
и влажност.

ПУЛСАТОРИ  

agromasters NT 24

.
Звеното „Зевс“  уредът за контрол на пулсацията е в 
състояние да осигурява мощност до максимум 24 
електронни пулсации. 

Идеален е за различни групи. Контролерът е защитен 
срещу мрежово напрежение, ударни вълни. 
Оборудван е с дисплей за проверка на функциите и 
конфигурацията. 

Потребителят може да избере 8 различни комбинации 
и съотношения за пулсация.

Корпусът е изработен от неръждаема стомана и 
алуминий, който предлага оптимално запазване и 
осигурява трайна устойчивост при тежки условия на 
работа.
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Вакуум помпите задвижвани от ремък представляват сърцето на доилната система.  Агромастерс 
предлага широк избор от вакуумни помпи от 250 до 3300 литра.

Тиха работа. Динамично движещите се части са балансираните, което води до изключително 
тиха и гладка работа на помпата.

Стабилна конструкция. Масивното тяло на помпата е изработено от химически устойчив чугун, 
което го прави издръжлив на всякакви условия на работа.

Мегавац вакуум помпа

ВАКУУМНИ РЕГУЛАТОРИ И ДАТЧИЦИ

ВАКУУМ ПОМПИ  

      „Хармония“ 
вакуумен регулатор

Датчик за вакуум



  Агромастерс въвежда новата система Хермес ACR. Надеждни и усъвършенствани 
решения за автоматично освобождаване на доилната единица от кравите, овце и кози с 
точност, когато обемът на млякото падне под предварително конфигуриран процент. 

Системата може значително да увеличи производителността на дойна крава. Съчетаването 
на Хермес ACR контролери във всякакъв вид доилна система може да помогне за 
поддържането на качеството на млякото и увеличаване ефективността на доене. Освен 
това тя може да намали драстично ветеринарните проблеми, които обикновено се 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ   

             „Хермес“ 
контролер за автоматично    



Отвореният тип млечни охладителни 
вани са с капацитет от 100 L до 2000 
литра за 2 или 4 доенета. Отвореният 
тип вани са произведени с директно 
охлаждане.

Млечните охладителни вани се 
произвеждат от неръждаема стомана 
W.Nr.1.4301 (AISI 304) с високо 
качество. Изолацията е от 
пенополиуретан с цел максимална 
ефективност и икономия на енергия. 
Могат да се регулират, за да работят в 
зависимост от високата околна 
температура.  

Ефективното охлаждане е със 
затворен тип с херметичен компресор 
(с всички необходими защити) за което 
се използва напълно екологичен тип 
охладителна течност R 404A.

Използват се най-съвременните технологии от 
затворен тип за охлаждане на млякото. Ваните 
предоставят напреднала технология за 
охлаждане и измиване всеки път след 
използване, като се гарантира, че качеството на 
млякото се поддържа.

Те се произвеждат с директно изпарение. 
Млечните охлаждащи резервоари се 
произвеждат от неръждаема стомана 
W.Nr.1.4301 (AISI 304) с високо качество, CFC 
изолация пенополиуретан с цел максимална 
ефективност и икономия на енергия.

Охладителите са изработени от неръждаема 
стомана W.Nr. 1.4301 (AISI 304) с високо 
качество, пенополиуретанова изолация за 
максимална ефективност и икономии на 
енергия. Регулируеми са и са подходящи за 
работа при много високи температури на 
околната сред
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          МЛЕЧНИ ОХЛАДИТЕЛНИ ВАНИ   

 



Използват се най-съвременните технологии от затворен тип за охлаждане на млякото. 
Ваните предоставят напреднала технология за охлаждане и измиване всеки път след 
използване, като се гарантира, че качеството на млякото се поддържа.

Те се произвеждат с директно изпарение. Млечните охлаждащи резервоари се 
произвеждат от неръждаема стомана W.Nr.1.4301 (AISI 304) с високо качество, CFC 
изолация пенополиуретан с цел максимална ефективност и икономия на енергия.

Охладителите са изработени от неръждаема стомана W.Nr. 1.4301 (AISI 304) с високо 
качество, пенополиуретанова изолация за максимална ефективност и икономии на 
енергия. Регулируеми са и са подходящи за работа при много високи температури на 
околната сред

ЗА КОМПАНИЯТА   

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

офис: Esopou 22, 54627, Солун, Гърция 
тел:  +30 2310 520820 , 550992

факс: +30 2310 518874

Фабрика: Korifi , 59300 Imathia, Гърция 
Tel:  +30 23330 41123

офис: ”Константин Величков“ №57, вх.Б,  
София, България

Тел:   02/929 25 63   
Факс:   02/929 11 51

email:  agroma@abv.bg


