
Kumppanisi
kestävään  
kasvatukseen.

Älykästä ruokintaa vasikoille



Innovatiivisia tekniikoita tulevaisuuden navettaa varten.
Kaikki alkoi Helmut Urbanin innovatiivisesta ideasta yli 35 vuotta sitten.
Hänellä on ollut aina eläinten hyvinvointi etusijalla. Loppujen lopuksi vain terve vasikka tar-
joaa turvallisen perustan maitotilan tulevaisuudelle. Tämä periaate antoi alkusysäyksen aja-
tukseen teknisestä automaatiosta ja siten vasikoiden lajikohtaisesta ruokinnasta. Tämä ajatus 
on perustana tuotekehityksellemme, jonka avulla työ helpottuu ja eläimet ovat terveitä. 
 
Vuonna 1992 yritys Urban muutti Wüstingin teollisuusalueelle, minkä jälkeen kehityimme 
yhdeksi vasikoiden ja karitsojen ruokintatekniikan asiantuntijoista. Vuosien varrella olemme 
pystyneet laajentamaan tuotevalikoimaamme. Automaattisen vasikanruokintalaitteen Alma 
Pro sekä Milkshuttle -juottovaunun avulla meillä on markkinoiden johtavat tuotelinjat vasikoi-
den ruokinnan alalla.
 
Oman kehitystyömme ja tuotantomme ansiosta pysymme takaamaan tuotteidemme kor-
kean tason. Nykyisin viemme tuotteitamme yli 60 maahan ympäri maailmaa ja kysyntä kasvaa 
jatkuvasti. Nykyaikaisilla ja tarkoilla lähestymistavoilla kehitämme innovatiivisia ratkaisuja 
tulevaisuuden navettaa varten. Tätä tarkoitusta varten olemme säännöllisesti vuorovaikutuk-
sessa vasikoiden kasvattajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Tavoitteenamme on tehdä päivittäisistä 

työtehtävistä mahdollisimman tehokkaita.
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Kestävään kasvatukseen
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URBAN ALMA PRO
Älykäs juottoautomaatti
vasikoiden ruokintaan.

Lajinmukainen ruokinta
kellon ympäri
Ruokintakäyrää voidaan säätää 
tarvittaessa yksilöllisesti. Halut-
tu juomamäärä jaetaan päivän 
aikana pienempinä juoma- 
annoksina.

Tasalaatuista juomaa 
Sekoitusastiassa olevaa annosta 
sekoitetaan jatkuvasti, mikä var-
mistaa jokaisen juoma-annoksen 
tasalaatuisuuden.

Tehokas aineenvaihdunta  
intensiivisen ruokinnan  
ansiosta
Juottoautomaatti tarjoaa useita 
pienempiä juoma-annoksia  
– luonnollinen tapa juoda.

Juoman lämpötila on  
tasainen
Kolme lämpötila-anturia var-
mistavat, että juoma-annoksen 
lämpötila on aina sama.

URBAN ALMA PRO
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EDUT

Ruokinta-asema
Kehittyneen anturitekniikan avulla, 
asema tunnistaa vasikan korvassa 
olevan e-merkin ja annostelee vasi-
kalle yksilöllisen juomamäärän.

Terveyden seuranta
Erilaisia terveysparametreja
kerätään ja voidaan hakea
haluttaessa.

(Ruokinta) hygienian paranta-
minen 
Täysautomaattinen pesu- 
ohjelma puhdistaa  vasikanjuot-
toautomaatin perusteellisesti 
ja luotettavasti. Lisävarusteena 
saatavana automaattinen tutti- 
ja vesivaraajandesinfiointi  
(HygieneSet UV-C).

Parempi kasvuvauhti 
Tasainen ja säännöllinen ruo-
kinta parantavat päivittäistä 
painonnousua.

URBAN ALMA PRO
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KOMPONENTIT
Jotta työsi olisi mahdollisimman helppoa,  
tekniikkamme perustuu yksinkertaiseen  
rakenteeseen ja suoraviivaiseen toimintaan.

MILKSHUTTLE
TÄYSMAIDOLLA

Täysmaidon ruokinta – lisävaruste
Myös 100 % täysmaidon tai täysmaidon ja maitojauheen sekoitus on mahdollista ilman 
ongelmia. Täysmaidon osuutta voidaan säätää 0 %:sta 100 %:iin. MilkShuttle on ihanteel-
linen tapa jakaa tuoremaito tehokkaasti.

Ohjauspaneeli kosketusnäytöllä, jossa 
selkeä ohjelma.

Jauhesäiliön tilavuus 3 kg

Jauhospiraali annostelee tarkasti tar-
vittavan jauhemäärän

Vesiliitäntä

Boileri / lämmönvaihdin tuoremaidolle

Pesunestepumput (hapan ja emäksi-
nen) automaattiseen pesuun

Hana sankojuottoa varten

Uimuri sekoitusastiassa – mittaa se-
koitettavan annoksen määrän. Myös 
pienet annokset, millilitran tarkkuudel-
la, voidaan valmistaa ja jakaa vasikoille

Sekoitusastian lämmitys

Kehäasennus – kuljettaa juoman 
tutille. Jaksottainen, lämpötilaohjattu 
kierrätys tutilta sekoitusastiaan varmis-
taa, että vasikat saavat aina lämmintä 
juomaa ja ettei juottolinjat jäädy, jos 
lämpötila laskee pakkaselle.

Juottokioskin venttiili

Lämpötila-anturi – varmistaa juoman 
tasaisen lämpötilan.
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AUTOMAATTINEN 
RUOKINTALAITE

JUOTTOASEMA
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7



Yhden kosketuksen yleiskat-
sauspainike – avaa luettelon 
seurattavista eläimistä yhdellä 
napsautuksella. 

Optimaalisen näkymän saa-
miseksi terminaali on käännet-
tävissä ja korkeutta voi säätää.

VAKIO-OMINAISUUDET
Käyttö ja tietojen haku integroidun kosketusnäytön kautta ovat 
erittäin yksinkertaista. Helposti omaksuttava käyttöliittymä mah-
dollistaa yksilöllisen ruokinnan ja ruokintakäyrien teko on helppoa.

 

KOSKETUSNÄYTTÖ
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Eläinten valvonta
Vasikoita seurataan kellon 
ympäri- ei vain 1 tai 2 kertaa 
vuorokaudessa. Yleiskatsaus 
näyttää aina viimeisimmät ar-
vot. AlmaPro hälytyslistalta voi 
seurata juomattomia vasikoita 
ja eroja vasikoiden välillä – 
erityisiä arvoja (juomanopeus, 
vierailujen lkm., vierailujen 
kesto)

Terveydenhallinta
Kaikki terveyteen liittyvät 
tiedot tallennetaan ja analysoi-
daan automaattisesti.
Poikkeavasti käyttäytyvät eläi-
met on merkitty oranssilla tai 
punaisella. Tämä auttaa tunnis-
tamaan tulevia sairauksia ajois-
sa, niin että vasikat voidaan 
hoitaa jo ennen sairastumista.

7 vrk ruokintakatsaus
Kuluvan päivän juomamää-
rätietojen lisäksi ohjelmasta 
löytyvät 6:n edellisen päivän 
juomatiedot.

Ruokintakäyrät  
Kosketusnäytöstä voi helposti 
muuttaa asetuksia vastaamaan 
vasikoiden erityistarpeita. 
Juottokäyriä voi tehdä
erilaisille juomamäärille ja juo-
man kuiva-ainepitoisuuksille.

Pikanäkymä 
vasikoiden ter-
veydentilasta. 

Ruokinta-
tiedot näkyvät 
viimeisten 7 pv 
ajalta

Tämä valvontatoiminto mahdollistaa optimaali-
sen vasikoiden terveydenhuollon.

Yhdistämällä laite pariksi Urban 
Wi-Fi-reitittimen kanssa, voit käyttää 
kaikkia Urban Alma Pron toimintoja 
älylaitteella tai PC:llä.

Mobiiliohjaus – valinnainen

URBAN ALMA PRO
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Jauhesäiliö
Juottoautomaatti on valmis-
tettu korkealaatuisesta ruostu-
mattomasta teräksestä ja sen 
kompakti muotoilu säästää 
tilaa. Tukeva taivutettu reuna 
ja matala täyttökorkeus 
(1,09 m) helpottaa täyttämistä. 

Eläimen tunnistaminen 
Eläin tunnistetaan kaulapannan 
tunnistimesta tai elektronisesta 
korvamerkistä. 

Elektroniset asemayksiköt 
Näyttää vasikan juotavissa olevan maidon 
määrän ja valvoo juoman lämpötilaa juotto-
asemalla.

URBAN ALMA PRO
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Pesuohjelma 
Integroitu pesuohjelma pesee koko maitolin-
jaston, mukaan lukien tutin, vuorotellen kah-
della eri pesuaineella (emäksinen ja hapan). 
Pesuprosessi on täysin automaattinen, perus-
teellinen ja luotettava. 

Maitohana 
Valmista juomaa voi ottaa koneesta milloin 
tahansa, esim. sankojuotettaville vasikoille, 
jotka eivät ole vielä ohjelmoituina juottoauto-
maatille.

Jauhekaristimen 
ansiosta juoman 
pitoisuuden annos-
telu on tarkkaa.

VASIKAN 

JUOTTOAUTOMAATTI

URBAN ALMA PRO
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LISÄOMINAISUUDET JA 
LISÄVARUSTEET
Laaja valikoima lisävarusteita mahdollistaa vasikan juottoauto-
maatin mukauttamisen yksilöllisiin tarpeisiin. 

Jauhesäiliön laajennus 
Jos Alma Prota käytetään suurille vasik-
karyhmille, voidaan jauhesäiliön tilavuutta 
kasvattaa lisäosalla 55 kiloon.

Signaalilamppu
punainen, keltainen, vihreä - lii-
kennevalojärjestelmä, joka ilmai-
see juottoautomaatin toiminnan 
tilan selkeästi väreillä. 

Nestemäisen lisäaineen  
annostelija 
Nestemäiset lisäaineet, kuten 
vitamiinit tai elektrolyytit pumpa-
taan suoraan juottolinjaan. Lisä-
aineiden käyttö voidaan säätää 
yksilöllisesti. 

Lisäesilämmitin FitPlus
Toinen juomaveden lämmitin voidaan 
asentaa tehostamaan juoman lämmitystä.
Se lisää juottolaitteen lämmitystehoa ja 
siten mahdollistaa vasikoiden ruokkimisen 
nopeammin ilman taukoja. Konsepti  
sisältää uudenlaisen 2-vaiheisen puhdis-
tuksen: Kahta erilaista pesuainetta voi-
daan käyttää samassa pesuohjelmassa.

URBAN ALMA PRO
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Lisäjauheannostelija
Mahdollistaa lisäjauheen automaattisen 
annostelun, kuten vitamiinit tai elektrolyytit 
– yksittäiselle vasikalle tai koko ryhmälle.

URBAN ALMA PRO
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JUOTTOASEMAT

Eläimen yksilöllinen tunnistus, suojakaaret ja 
laadukas tutti – vakiovarusteilla varustetussa 
juottokioskissa on perusominaisuudet. 

Asennus ilman takakaarta helpottaa vasikoi-
den juoton opetusta ja antaa enemmän tilaa 
vasikalle. Kaksoisasema voidaan
myös yhdistää HygieneSet UV-C:n kanssa.

HygieneSets UV-C desinfioi tutin nopeasti 
ilman kemikaalia ja energiaa säästäen.

HYGIENIC STATION UV-CVAKIOASEMA

KAKSOISASEMA

PERUSMALLIT

URBAN ALMA PRO
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Kipattava juottoasema
Juottoasemat voi valinnaises-
ti varustaa kippilaitteistolla. 
Kippilaitteiston avulla asema 
voidaan nostaa ja siten hel-
pottaa lannanpoistoa. 

Rinnakkaissyöttö FIT-sensori
Kaikki juomapisteet, olivatpa ne vakio-,  
hygienia- tai UV-C hygienia-asema, on varus-
tettu vakiona FIT-sensorilla. 

Tämä tarkoittaa sitä, että vasikat voivat  
juoda eri asemilla samanaikaisesti. 
Lisäksi juomatapahtuman mittaaminen te-
hostuu.

LISÄVARUSTEET

URBAN ALMA PRO
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URBAN HygieneSetUV-C

Hyvä hygienia – terveet eläimet 

Urban Alma Pro -juottoautomaatin Urban HygieneSet UV-C 

sai hopeamitalin EuroTier 2021 -kilpailussa. 
HygieneSet UV-C Urban Alma Prolle koostuu UV-C-yksiköstä 
tutissa ja juottokoneen vedenlämmittimessä. 

Vain 11 sekunnin kuluttua yli 90 % 
kaikista bakteereita on jo tuhottu.

Resursseja säästävä, 2 kpl tehol-
taan 2 W lamppua, desinfioi tutin 
luotettavasti ilman kemikaalia. 

Tällä tavoin voimme estää tautien leviämi-
sen tutin kautta vasikasta toiseen.

Dipl.-Bio. Regina Deininger

Nopea, kemikaaliton ja 
energiaa säästävä desin-
fiointi UV-C valolla. 

Kun vasikka lähestyy 
tuttia, UV-C-valo sammuu 
automaattisesti. 

UV-C putki 
vedenlämmit-
timessä steriloi 
veden. 

UV-valot tuttikotelon oi-
kealla ja vasemmalla sivulla 
desinfioi tutin luotettavasti, 
nopeasti ja ilman kemikaa-
leja.

URBAN ALMA PRO
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URBAN FitPlus

Juottotutin kaltevuuskulma vahvistaa 
vasikan luonnollista imemisrefleksiä ja 
edistää ruoansulatusta.

FitPlus optimoi opetus-
ajan, mikä tarkoittaa 
vähemmän stressiä ja 
nopeampi oppiminen niin 
vasikalle kuin hoitajalle.

Dipl. Ing. Martin Lüllmann

Uusi FitPlus-ruokintaprosessi
Optimoi rehun valmistusta siten, että 
vasikoilla on juomaa koko ajan saatavilla.
Juomaprosessin aikana tekniset tauot 
eivät ole tarpeellista. Eläimen juomata-
pahtuma on rento ja stressitön, koska 
eläimen ei tarvitse koskaan odottaa 
maitoa.

FitPlus-prosessi mahdollistaa
juottoautomaatin toiminnan ns. erätilas-
sa. Silloin lämmin maitojuoma on saa-
tavilla heti vasikan saavuttua juottoase-
malle. Tämä yksinkertaistaa ja nopeuttaa 
nuorten vasikoiden opetusta ja sopeutu-
mista juottoautomaatin toimintaan.

Kasvatustiloilla on erittäin tärkeää, että ostetut eläimet,
jotka saapuvat tilalle, saadaan ruokittua tehokkaasti, jotta ne pääsevät 
myös nopeasti lepäämään.

URBAN ALMA PRO
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ASENNUSVAIHTOEHDOT
Tavoitteenamme on luoda toimivia, asiakaskohtaisia ratkaisuja. 
Vasikanjuottoautomaatti sopii niin pienille kuin suurille ryhmille ja 
voidaan räätälöidä yksilöllisesti tarkoitukseen soveltuvaksi.

 

Yhdellä ohjauskeskuksella voidaan ohjata jopa 4 juottokonetta 
ja siten 16:ta juottoasemaa. 

Alma Pron asennustapa riippuu vasikkakasvattamon olosuhteista, rakenneratkaisuista ja vasikoiden 
lukumäärästä. Pienemmille tiloille riittää yleensä yksi juottokone kahdella juottoasemalla. Isommilla 
tiloilla saatetaan tarvita useita juottokoneita ja juottoasemia. 
Tämä on ainoa tapa varmistaa, että jokainen eläin saa riittävästi maitoa. Autamme sinua valitessasi 
tilallesi sopivaa laitekokoonpanoa. Yhteen juottokoneeseen voidaan liittää jopa neljä tuttiasemaa. 
Lisäksi yhdellä ohjauskeskuksella voidaan ohjata jopa 4 juottokonetta ja siten 16:ta juottoasemaa. 

URBAN ALMA PRO
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ESIMERKKEJÄ Feeding 
small calves

Feeding 
small calves

Individual
igloos

door

door

Soaked
calves

Calf roof

Powdered milk

Soaked
calves
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URBAN VITALCONTROL
Ammattilaisen laitteet 
eläinten terveyden ylläpitoon

Uusi VitalControl on yhteensopiva Alma Pron kanssa. 
Kerätyt arvot lisätään vasikkatietoihin tunnistuksen perusteella. 
Tämä antaa perustiedot yksittäisen eläimen arviointiin ja mah-
dollistaa sairauksien aikaisemman havainnoinnin. VitalControl 
luo hälytysluettelot kerättyjen tietojen perusteella, huomioitavat 
eläimet on esitetty selkeissä kaavioissa, jotka perustuvat ruu-
miinlämpötiloihin ja vasikan yleiseen terveydentilaan.

Tältä näyttää moderni, digitaalinen eläin-
tiedonkeruu! 

Tri Andreas Deininger 

Urban Mobile Vasikkavaaka 
Käytännöllinen ja tarpeidesi mukaan 
suunniteltu. 
Lisää paino vasikoiden perustietoihin 
Urban vasikkavaa’an avulla.

URBAN ALMA PRO
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YKSITYISKOHTIA

Taipuisa, pyörivä  
lämpötila-anturi

Tunnistin (ISO 11748/85)

Anaalialueen kohdevalo 

Lämpötilan mitta-anturin mate-
riaali on joustava ja eläinystävälli-
nen.

Värinä ilmoittaa 
mittauksen päätty-
misestä.

USB

Optinen merkki 
mitatusta tuloksesta

Mukava kahva ja 
selkeä näyttö mah-
dollistavat nopean ja 
helpon mittauspro-
sessin.

URBAN ALMA PRO
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URBAN ALMA PRO
TEKNISET TIEDOT

JUOTTOASEMA
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JUOMA-AUTOMAATTI

Liitännät

Vedenpaine 2-4 bar

Viemäri

Sähköliitäntä
240V/16A

Jos esilämmitin säh-
köliitäntä 400V/16A
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