
de Mercury
in beeld

Koeverkeer
- Vrije inloop, snel oplopen van de koeien
- Optimale stand inloop t.o.v. platvorm voor vlot oplopen van dieren
- Uitloop met texasdeuren, dieren staan rustig op platvorm ook bij de uitloop
- Indexering: - dier staat vlot op stand
         - maximale in- en uitloop ruimte
         - geen staanders bij inloop die koeverkeer vertragen
         - optimale stand en dus bereikbaarheid van de koeien
         - hydraulisch

De Mercury staat garant voor  vlot melken. De capaciteit hangt echter ook af van het 
koeverkeer (staldesign) en de wachtruimte. Wij adviseren u graag bij het ontwerpen 
van de stal om te komen tot een optimale koerouting. 
Met een  Fullwood Satellite HD opdrijfhek bent u er zeker van de de koeien vlot uit de 
wachtruimte in de stal komen. 

www.fullwood.nl 31.08.10

Opdrijfhek

Het hek achter de koe 
opent zich bij de lege 
stand zodat een nieuwe 
koe vlot op kan lopen

Het hek achter de koe 
sluit zich zodat het dier 
vlot op haar plaats staat



Melken met een Fullwood Mercury betekent Kabinet voor rust en duurzaamheid

Open, efficiënt en comfortabel

MelkstelAandrijving

Verschillende modellen

- Melken in een compacte stal
- Keuzes uit verschillende 
   uitvoeringen
- Hoge capaciteit
- Lange levensduur
- Lage kosten
- Ergonomisch melken
- Draadloze communicatie 
   (betrouwbaar en geen slijtage)

Alle materialen worden weggewerkt 
in een staand kabinet:

- Eenvoudig bereikbaar voor service
- Schoon, droog en stofvrij
- Langere levensduur
- Stil

- Melker kan op elke positie zonder klimwerk bij in-en uitgang uit de stal komen
- Open stal, goed overzicht over de dieren (controle)
- Open stal, comfortabel voor de melker en de dieren
- Geen stress
- Aansluiten direct na 
   de inloop (capaciteit!)

- De slanggeleide arm zorgt voor een optimale positie van het melkstel
- De koordgeleider zorgt ervoor dat de doorgang voor de melker helemaal vrij is
- De jetters geïntegreerd in het kabinet (geen obstakel, schoon, eenvoudig te bedienen)

- Aangedreven door elektromotoren
- Voor service eenvoudig van buiten de carrousel bereikbaar
- PLC besturing aangestuurd door Crystal automatisering
  * alleen indien Crystal aanwezig. Leverbaar in 2011
- Duurzame kunststofwielen met RVS lagering 
  (weinig onderhoud en slijtage)
- Heavy duty bok, wordt op het 
   beton geplaatst
- Optimaal af te stellen, weinig 
   wrijving (energiegebruik en  
   levensduur)

De Mercury is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

1. Eco model, het instapmodel, waarbij melktechniek en 
duurzaamheid niet uit het oog zijn verloren.

2. Ergo model, dit model is uit-
gerust met toepassingen die het 
melken veraangenamen en u van 
belangrijke informatie voorzien.

3. Master model, de meest 
uitgebreide versie die we kunnen 
leveren. Standaard voorzien van 
ICAR goedgekeurde melkmeters.

De slanggeleide arm is standaard vanaf het Ergo-model Het kabinet van het ergo model
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