Smart Start voermanagement

Totaaloplossing ontworpen voor alle
voermengwagens en geschikt voor
bedrijven van elke omvang.

Voermanagement
Precisieladen van voer
Voer maakt al snel ongeveer 50% van de
veeteeltkosten uit. Het is dan ook van groot belang
om een managementplan op maat te maken dat de
opbrengst maximaliseert. Laden speelt na bepaling
van de TMR een sleutelrol bij innamebeheer,
efficiëntieverbetering, optimalisatie en het volgen van
prestaties. De Digi-Star EZ 2810 BT en EZ 3140 BT
staan garant voor een nauwkeurige uitvoering en
registratie, en leveren zo de benodigde gegevens
om de operationele winstgevendheid te verbeteren.
Ze weten namelijk perfect wat erin gaat en wat
terugkomt.
De oplossingen zijn compatibel met bijna elke
verkrijgbare voermengwagen en bieden twee
indicatoropties met Bluetooth® voor connectiviteit
op afstand. Daarnaast worden de oplossingen
standaard geleverd met de mobiele app FEED ten
behoeve van een betere monitoring. Enkele functies
ervan zijn Cab ControlTM, voerlijsten en ondersteuning
op afstand. Gebruiksvriendelijkheid stond centraal
bij het ontwerp van de oplossingen. Ze bieden nu
een standaard gegevensregistratie maar beschikken
over de mogelijkheid om toekomstig via het Topcon
Agriculture Platform (TAP) verbinding te maken met
geavanceerde software voor voermanagement.

Optimaliseer gemengd voeren
via precisieladen en verbeter de
winstgevendheid
Gratis mobiele app (FEED)
voor bediening en monitoring
in de cabine, wat de efficiëntie
verbetert en handmatige
voerlijsten overbodig maakt
Ondersteuning op afstand voor
minder uitval
Bewezen
betrouwbaarheid

Overzicht
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Digi-Star EZ 2810 BT
Bluetooth®-indicator op
voermengwagen dient als
bediening en scherm

Digi-Star ScaleLink2 Smart
junction box met geïntegreerde
Bluetooth® functionaliteit

2

FEED-app
App in de cabine voor
verbeterde bediening
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Weegcel Weegcellen
voor nauwkeurige
gewichtsmeting

Belangrijkste kenmerken
• Gratis mobiele app, FEED (voor iOS en Android)
• Geïntegreerde Bluetooth® op EZ 2810- en EZ
3410-indicatoren voor connectiviteit op afstand
• Indicatoren hebben een scherm van 43 mm
(leesbaar in de zon)
• Functie voor gewichtsinstelling
• Intern alarm
• Rotatieteller/-timer
• Bedrijfsurenteller

Voermanagement
De EZ 3410 BT heeft alle functies van EZ 2810 BT, plus:
• mogelijkheid om op de indicator rantsoenen te programmeren
• groter geheugen (tot 200 ingrediënten)
• aanpassingsfunctie na eerste ingrediënt
• ingrediënttotalen lokaal opgeslagen

FEED-app
Cab Control™
Bedien de EZ 2810/3410 BT-indicatoren op de voermengwagen (vanuit de cabine).
Voerlijst
Programmeer nauwkeurig rantsoenen en groepen vanaf uw mobiele telefoon of tablet.
Ladingen invoeren, aanpassen en exporteren wijst zichzelf.
Scale Tracker
Technische ondersteuning op afstand.

Aanvullende oplossingen

Geavanceerd
voermanagement
TRM Tracker-software voor
compleet voermanagement

Specificaties kunnen zonder kennisgeving
worden gewijzigd.
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Wifi-module ERM
Wifi-module voor draadloze
gegevensoverdracht

Datadiensten
Digitaal bedrijfsmanagement en
telematica

