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Dojírna Side-by-Side Global 90i 
Komfortní dojírna pro personál i zvířata 
 
 

 
 
 
 
Dojírna Global 90i vychází plně z potřeb dojičů a zvířat a tím se z ní stává znamenitá 
volba pro provozy, které kladou velké nároky na průchodnost dojírny a na krátké 
pochůzné trasy. Instalace, která šetří prostor, je předurčena pro to, aby zvířata 
zaujala klidně a uvolněně optimální pozici pro dojení při dosažení vysoké 
průchodnosti. 
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  Marketingová informace číslo 31/2004 
 
 

Cílová skupiny zákazníků 
Pro velké provozy, které mají navíc velké nároky na průchodnost a krátké pochůzkové trasy. 
 
Provedení 
Dojírna se dodává ve velikostech od 2x6 do 2x50 dojicích míst. 
 
Co dojírna přináší zákazníkovi 
Individuální indexování krav 
Výstupní brána působí vlastní vahou na plece zvířat a tím je jemně tlačí zpět, takže během dojení je 
zajištěno, že se kráva nalézá v optimální pozici pro dojiče a přitom není ohrožován její zdravotní stav. 
 
Ruční vypouštění jednotlivých zvířat z dojírny 
Každá výstupní brána může být nezávisle otevřena, což umožňuje jednoduchou selekci zvířat. 
 
Teleskopická vstupní brána 
Široký vstupní prostor umožňuje rychlý nástup zvířat. Vstupní brány se zavírají až k poslednímu 
dojicímu místu a tak napomáhají dobrému postavení celé skupiny krav. 
 
Oddělení dojicích míst 
Tvar a upevnění oddělovacích zábran zajišťuje nerušený nástup krav na jednotlivá dojicí místa. 
 
Modul 686 mm na místo 
Tato šířka dojicího stání zajišťuje klidné a uvolněné stání krav při dojení. 
 
Vylepšená výkalová rýna 
Stabilní, vylepšená, nerezová výkalová rýna je přizpůsobena tělesné stavbě krav a umožňuje 
postavení krav blízko u dojičů. Tím je zajištěn lepší přístup k vemenu při větší bezpečnosti obsluhy, 
což se příznivě projevuje v rychlejší obsluze. 
 
Výška místnosti jen 2,5 metru 
Dojírnu je možné vestavět do stávajících budov, čímž se šetří stavební náklady. 
 
Malý počet sloupků 
Snížením počtu sloupků nedochází k omezování krav jak při odchodu z dojírny, tak i při nástupu do 
dojírny, což má příznivý vliv na průchodnost dojírny. Přitom tím však není nijak omezena stabilita celé 
konstrukce. Současně se podstatně snížily nároky na čištění/údržbu dojírny. 
 
Kvalitní materiál 
Vysoká životnost, stabilita, bezpečnost pro obsluhu a zvířata – to vše nová konstrukce dojírny 
zajišťuje. 
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