RuminAct® giver dig
Et velafprøvet system med
positive resultater både
fra Danmark og udlandet
Hurtigt overblik over
din besætning
Præcis registrering
af aktivitet og drøvtygning
Visning af enkle grafer
der giver godt beslutningsgrundlag
Et meget brugervenligt
system
Mulighed for samarbejde
med staldcomputer
og BoviSoft

Hvad du kan måle
kan du styre!
RuminAct® forhandles af:
VikingDanmark tlf. 8728 2000
Salg og Support
Bent Møller Andersen 2325 7617
Ivan Bom Rasmussen 2129 0505
Jens Erik Nielsen 2368 8926

Læs mere om
Heatime-RuminAct
på www.heatime.dk

Vi arbejder
for dig

Heatime
®
RuminAct

Flere muligheder
med Heatime
RuminAct® boksen:
Benyt de nuværende
infrarøde antenner
og transpondere
Vælg LD (langdistance)
transpondere til måling
af brunst
Vælg LD RuminAct
(langdistance) transpondere
til måling af drøvtygning
Mulighed for at kombinere
ovennævnte funktioner

RuminAct® er et nyt og
ekstremt præcist system, der
uafhængigt af managementog malkesystemer registrerer
drøvtygning og aktivitet ved
køer.

RuminAct® kommer
Vi arbejder
for dig

af engelsk, hvor Rumin står
for Rumination, der betyder
drøvtygning og Act som
står for Activity, der betyder
aktivitet.

Transponderen med indbygget mikrofon
og aktivitetsmåler på koens hals registrerer
og lagrer oplysninger om tyggetid og aktivitet
for det enkelte dyr

RuminAct®
aflytter tyggetiden med 97% nøjagtighed
optæller minutter med drøvtygning i to timers intervaller
registrerer tiden mellem hver opgylpet bolus de seneste 24 timer
registrerer tiden mellem hver tyggeaktivitet de seneste 24 timer
finder dyr i brunst i lighed med Heatime™
registrer aktivitet og lagrer data med to timers intervaller
specifik problemløsningsprogram (algoritme) til at finde dyr i brunst.
beregner brunst med mere end 90% sikkerhed.

Læs mere om
Heatime-RuminAct
på www.heatime.dk

Se alt på staldkontorets
computer eller på BoviSoft
RuminAct® kan forbindes med staldkontorets computer eller BoviSoft,
så informationerne om aktivitet, drøvtygning og brunst m.v. kan aflæses
herpå. Derved kan RuminAct data sammenholdes med andre data på den
enkelte ko, hvilket giver endnu bedre beslutningsgrundlag for videre hændelse fx om inseminøren skal tilkaldes.
Boksen er også i stand til at sende en SMS om dyr, der er brunst og hvis
den er forbundet til en computer – også en mail.

Lang rækkevidde på antenne
Langdistanceantennen har en rækkevidde på op til 500 meter og giver
mulighed for at dyr i flere staldafsnit eller kvier på græs kan aflæses af
samme antenne. RuminAct kan håndtere op til 1.000 transpondere.

