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A minőség soha nem megy ki a divatból!
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Juh válogatórendszer
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Juh válogatórendszer 1-es változat
• ~ 100 anyajuh kezeléséhez/válogatásához
• A karámelemek száma bővíthető vagy csökkenthető az állomány számának függvényében!

A válogató karámrendszernek nagy jelentősége van a juhok egyesével való kezelésére, úgy az
oltások, mint számozás szempontjából. A rendszert alkotó elemek külön-külön is megvásárolhatóak.
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Juh válogatórendszer
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Juh válogatórendszer 2-es változat
• A karámelemek száma bővíthető vagy csökkenthető az állomány számának függvényében!

Juh tartástechnológiai termékek / válogató rendszerek tervezése és kivitelezése egyedi igények alapján!
Ön megálmodja, mi megtervezzük és le is gyártjuk! Szükség esetén helyszíni felmérést is vállalunk, hogy a 3D-s modellező CAD szoftverünkben minél pontosabb terveket készíthessünk!
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Juh válogatórendszer elemei
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Egyedi tervezés
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Juh válogatórendszer elemei
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Körmözőkaloda nyakszorítóval KM-JV-2-33
A juh kezelőkaloda a sérülés kockázata nélkül rögzíti az
állatot, így az vizsgálható és kezelhető lesz.
• Lezárókapuk elöl-hátul
• Válogatórendszerbe építhető
• Tüzihorganyzott kivitelű
• Nyakszorítóval ellátva
• 141 kg

Giotinos kapu
KM-JV-2-95
• 21 kg

Lábfürösztő vályú
KM-JV-2-57
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Juh válogatórendszer elemei
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Ki-be kapu
KM-JV-2-67
• 25 kg

Nagy beeresztökapu

Hosszú tömörelem
KM-JV-2-72
• 33 kg

Rövid tömörelem

KM-JV-2-46
• 22 kg

KM-JV-2-75
• 19 kg

Jobbra-balra kapu

Görgős kapu

KM-JV-2-24
• 18 kg

KM-JV-2-02
• 30 kg
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Juh válogatórendszer elemei
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Görbe bot
KM-JV-2-07

14-es pálca
KM-JV-2-08
• 1,4 kg

Karámelem L=2 m Karámelem L=3 m Karámelem L=4 m
KM-JV-2-12
• 20 kg

KM-JV-2-13
• 29 kg

KM-JV-2-14
• 39 kg

Kis beeresztökapu
KM-JV-2-84
• 30 kg
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Elletőboxok
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Egyedi elhelyezést biztosítanak az anyák és bárányok
részére. Az elletőboxokra vagy fogadtatókra azért van
szükség, hogy a születés után a bárány az anyjához
közel legyen. Közös felismerés kialakulása, föccstej
biztos felvétele, gyakori szopás lehetőségének
biztosítása, elkallódás kizárása, illetve a munka
szervezése is egyszerűbb. Átláthatóbb a frissen

1 anyás elletőbox
KM-JB-1-11
• 46 kg

ellett állomány, könnyebb észrevenni a gondot, a beteg
egyedet és gyorsan be lehet avatkozni. A gyakorlati
tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes inkább az
istálló közepére elhelyezni az elletőboxokat, mert ha
a fal mellé kerül, akkor ott megfázhatnak az újszülött
bárányok, ezért is ajánlott a 4 oldalon zárt elletőboxok
használata.

1 anyás elletőbox fal mellé
KM-JB-1-11F
• 35 kg

2 anyás elletőbox
KM-JB-1-12
• 78 kg
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2 anyás elletőbox fal mellé
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KM-JB-1-12F
• 59 kg

2 anyás elletőbox lemezelt
KM-JB-1-12-L

Juh karámelem L=1,2m
KM-JB-1-04
• 11 kg

4 anyás elletőbox
KM-JB-1-14
• 139 kg

Zsalus kapuval
kombinált
karámelem
L=1,2m
KM-JB-1-06
• 14 kg
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Elletőboxok
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Szénarács,
kisabrakoló elletőboxba

Vödörtartó elletőboxba
KM-JB-1-25
• 1 kg

Kisabrakoló elletőboxba

KM-JB-1-24
• 3 kg

Szénarács elletőboxba
KM-JB-1-22
• 7 kg

KISMETÁL

A minőség soha nem megy ki a divatból!

Bárányóvoda
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Bárányóvoda elem L=2 m
KM-JB-1-02
Lehetőséget biztosít a bárányoknak az elválasztására és a bújtatórács mérete nem teszi lehetővé az
anyáknak a bejutását.
• 28 kg

Fejőállás
Fejőállás
KM-JF-1-02
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Itatóvályúk
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Az itatóvályú feladata az állatok friss vízzel való ellátása.
•
Hosszúság: 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 6000mm
•
Szélesség: 600mm
•
Magasság: 400mm
•
Szinttartó töltő szeleppel is
•
2mm-es horganyzott lemezből készítve
•
Festett ill. tűzihorganyzott tartólábakkal is

Itatóvályú lemezlábbal L=1,25m
KM-JE-3-5125L

Itatóvályú lemezlábbal L=2,5m
KM-JE-3-5250L

Itatóvályú lemezlábbal L=3,75m
KM-JE-3-5375L
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Itatóvályúk
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Festett (KM-JE-3-5375F) ill. horganyzott (KM-JE-3-5375H) zártszelvény lábbal is rendelhető!
Festett zártszelvény lábbal

Horganyzott zártszelvény lábbal

Itatóvályú horganyzott zártszelvény lábbal L=5m
KM-JE-3-5500H

Jakabszelep itatóhoz,
víztartályhoz
(1/2 colos) + lemezburkolat

Jakabszelep itatóhoz,
víztartályhoz
(3/4 colos) + lemezburkolat

KM-JE-3-USZJ12

KM-JE-3-USZJ34

• jól bevált Jakabszelep tartályok, ciszternák, itatók állandó vízszintjének automatikus
biztosításához
• a szelep működéséhez mindössze nyomásra van szükség az itatót töltő vízvezetékben

Úszószelep
nagyméretű úszóval
+ lemezburkolat
KM-JE-3-USZNU

Az itatószelep nagyméretű úszóval rendelkezik,
így a szelepgumi kiválóan záródik. A szeleptest
rézből készül, így anyagában nem rozsdásodik.
Prémium minőségű úszószelep.

• Jakabszelep működési elve teljesen megegyezik a WC tartályokban található
jakabszeleppel
• a szelep nagy előnye, hogy állandó szintet biztosít
• az elektromos működtetésű tartálytöltő rendszerekkel szemben a Jakabszelep teljesen
mechanikus működésű
• a szeleprúd dőlési szöge állítható, így precízen beállítható szükséges vízszint
magassága
• ½ ill. 3/4 colos vízcsatlakozással
• cserélhető erős műanyag úszóval

www.kismetal.hu
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Etetők
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Juh körbálaetető
• Átmérő méretek=1400 | 1600 |
1800 mm
• Tetővel és tető nélkül
• Magasság egységesen 1150 mm
• Felületkezelés: tüzihorganyzott
• Könnyű tárolhatóság
• 2 elemből áll

Juh körbálaetető
KM-JE-3-14
• Átmérő méret=1400
• 51 kg

Juh körbálaetető
KM-JE-3-16
• Átmérő méret=1600
• 56 kg
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Etetők
15
Juh körbálaetető
KM-JE-3-18
• Átmérő méret=1800
• 61 kg

Fedeles körbálaetetők
• Átmérő méretek = 1400 | 1600 | 1800mm
• Horganyzott zártszelvény tartólábak és tetőkeret, trapézlemez borítás
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Etetők
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Szénarács kármentő tálca nélkül L=2m
KM-JE-3-20
• Tüzihorganyzott kivitel
• 45 kg

Szénarács kármentő tálcával L=2m
KM-JE-3-22
• Tüzihorganyzott kivitel
• 54 kg

Szénarács kármentő széles abrakos / kármentő tálcával L=2m
KM-JE-3-24
• Tüzihorganyzott kivitel
• 60 kg
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Etetők
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Tartályos iker juh önetető
• Hosszúság: 1000 | 2000 mm
• Tetővel is kérhető
• a vályúrész tüzihorganyzott
• a tartály rész horganyzott lemezből készül

Tartályos iker juh önetető
L=1m /tető nélkül/
KM-JE-3-31

Tartályos iker juh önetető
L=2m /tetővel/
KM-JE-3-32WR

Abrakolóvályúk

Az abrakolóvályúk festett ill. horganyzott zártszelvény tartólábbal is elérhetők!

Abrakolóvályú lemezlábbal
L=2m
KM-JE-3-420L

Abrakolóvályú lemezlábbal
L=3m
KM-JE-3-430L
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Juh-, sertésmérleg
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Juh-sertés mérleg
(810x1730), 158 kg

Főbb jellemzők

KM-JM-1-01

• 300 / 600 / 1500 kg-os kivitel, 100 /200 / 500 g osztásértékkel
• Oldalfal alul lemezelt, felette rácsozott
• Könnyen nyitható/ zárható ajtók elől-hátul
• Ötvözött acél cellák (opcionálisan saválló cellák)
• ABS tokozatú ill. saválló mérőkijelzők akár
érintőképernyős változatban is
• Hitelesíthető

Juh-sertés mérleg
(1200x2400)
KM-JM-1-02

Juh és sertés mérlegeinkhez többféle digitális kijelzőt és kiegészítőt kínálunk a pontos mérlegeléshez, könnyű
adatrögzítéshez. Az általunk forgalmazott kijelzők hitelesíthetőek!
DFWLB, DFWLI, DFWLKI, DFWLID közös jellemzőik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyszerűen kezelhető professzionális mérlegkijelző
Beépített funkcióinak nagy választéka széleskörű felhasználhatóságot biztosít
Kommunikációs csatornáján adatot tud szolgáltatni számítógép vagy nyomtató felé
Típustól függően ABS műanyag / saválló tokozat IP68
Asztalra, falra szerelhető
Szerkeszthető nyomtatási kép
4 csatornás 24 bites A/D átalakító
Belső bontás > 3.000.000
8db 350Ω mérőcella csatlakoztatható vagy 16db 700Ω mérőcella (DFWLID esetén)
Tápellátás hálózatról AC 230V vagy beépített akkumulátorról
Nullázás, tárázás, tömeg összegzés, százalékos mérés, darabszámlálás, osztott méréshatár, csúcsérték kijelzés
Interfészek: 2 db RS232 interfész. Ebből az első RJ45 csatlakozóra kikötve
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Mérőkijelzők
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DFWL kijelző

KM-MG-DFWLB
DFWL kijelző egyszerű tömegmérésre, darabszámlálásra, számítógépes, PLC csatlakozással. 4db AA
elemről is üzemeltethető

DFWLI kijelző
KM-MG-DFWLI
egyszerű mérési feladatokhoz

DFWLKI kijelző

KM-MG-DFWLKI
egyszerű mérési feladatokhoz, numerikus billentyűzettel

DFWLID kijelző

KM-MG-DFWLID-1
KM-MG-DFWLID-3 (beépített akkumlátorral )
40 mm magas háttérfényes LCD 6 digites, saválló
tokos IP68, kijelző 5 db vízmentes gombbal ellátva. A
háttérfény színe és fényessége állítható.
Rendelhető beépített akkumulátorral is!

DGT100 segédkijelző

DGT60 segédkijelző

KM-MG-DGT100
IP68 kivitelű segédkijelző
100mm magas kijelzővel

KM-MG-DGT60
erős fényerő, mérleg funkciók a nyomógombon
elérhetők, önálló kijelzőként is funkcionál
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Mérőkijelzők
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3590EXT

3590EXP

KM-MG-3590EXT

KM-MG-3590EXP
25gombos vízmentes billentyűzettel
extra fényes 15mm magas
LED kijelző.
Háttérfényes
25 x 100 mm
grafikus LCD kijelző,
ABS műanyag ház IP65,
nyomtató
csatlakoztathatóság

25gombos vízmentes
billentyűzettel
extra fényes 15mm magas
LED kijelző.
Háttérfényes 25 x 100 mm
grafikus LCD kijelző,
ABS műanyag ház IP65,
nyomtató csatlakoztathatóság

3590EGTXT01BC

3590EGTCT01BC

KM-MG-3590EGTXT01BC
Háttérfényes grafikus érintőképernyős
LCD kijelző.
( 120 x 90 mm ).
Alfanumerikus
billentyűzet

KM-MG-3590EGTCT01BC
Háttérfényes grafikus érintőképernyős
LCD kijelző.
( 120 x 90 mm ).
Alfanumerikus
billentyűzet

3590EXP, 3590EXT, 3590EGTXT01BC, 3590EGTCXT01BC közös jellemzőik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy teljesítményű digitális mérlegkijelző konfigurálható nyomtatási képpel, integrált adattárolóval,
grafikus kijelzővel
Típustól függően ABS műanyag / saválló tokozat IP68
Asztalra, falra szerelhető
Valós óra és belső adattár
2db RS232 kommunikációs csatorna PC, PLC, nyomtató csatlakoztatására
1db RS232 (opciós RS485) kommunikációs csatorna PC,
PLC vagy digitális mérőcella csatlakoztatására
Vonalkód olvasó és/vagy PC billentyűzet csatlakoztatási lehetőség (PS2)
4db leválasztott határérték kimenet
2db leválaszott, programozható bemenet
Külső PROFIBUS interfész (opció)
Opcionális BLUETOOTH interfész az adatok külső eszközről (PC, PDA) való bevitelére

Székhely / Telephely: 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos u. 82.
Tel: +36 20 457 5547 | +36 20 556 1990
Fax: +36 56 490 248
e-mail: info@kismetal.hu |
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