
To, co najlepsze, staje się 
jeszcze lepsze.

Automatyczny dipping strzyków  
i dezynfekcja aparatów udojowych.



Wyższa wydajność doju 

Milking Wstęp2



Teraz system ADF
5
 oferuje gospodarstwom 

mlecznym jeszcze więcej korzyści.

ADF
5
 to nowy, wyższy standard w dziedzinie 

automatycznego dippingu strzyków i dezynfekcji 
aparatów udojowych, który zapewnia doskonałą 
wydajność, lepszą produktywność i usprawnienie 
procesów roboczych.

To, co najlepsze, staje się jeszcze lepsze.  

Wiodący na rynku system 
ADF Milking zawsze był 
synonimem innowacji.
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Eliminacja przypadków mastitis  
i redukcja liczby komórek somatycznych

Oszczędność czasu

Wielokrotnie nagradzany, system firmy ADF Milking 

do automatycznego dippingu strzyków i dezynfekcji 

aparatów udojowych pomaga rolnikom na całym świecie 

dbać o zdrowie swoich stad. Obecnie żadne inne 

rozwiązanie nie jest w stanie zapewnić takich korzyści, 

jakie daje zaawansowana technologia systemu ADF
5
.

Korzyści z systemu ADF zaczynają się już natychmiast po zakończeniu 
dojenia - bez chwili zwłoki.

Zaraz po doju kanał strzykowy jest jeszcze otwarty, dlatego należy go niezwłocznie zabezpieczyć 

przed infekcjami. To zminimalizuje ryzyko wniknięcia bakterii. Możliwość przenoszenia chorób między 

krowami jest pod kontrolą, gdyż każdy aparat, po każdym doju jest dokładnie dezynfekowany. 

Każdy strzyk u każdej krowy, podczas każdego dojenia jest pielęgnowany dzięki dezynfekcji gum 

strzykowych. Lepsze zdrowie krów przynosi oszczędności finansowe, zwiększa produkcję mleka i 

oszczędza czas.

Wielu użytkowników ADF potwierdza, że teraz mają pod kontrolą przypadki mastitis oraz poziom 

liczby komórek somatycznych – co zwiększa liczbę laktacji i długowieczność stada. Ponadto stan 

zdrowia stada stale się poprawia.

Tradycyjne czynności poudojowe są nie tylko czasochłonne, ale 
przedłużają dój i mogą generować błędy ludzkie.

Dzięki automatyzacji procesu dippingu i dezynfekcji aparatów, prosty i solidny system ADF 

automatycznie aplikuje środek dippingowy (emolienty i środki dezynfekujące) do strzyków krowy 

natychmiast po dojeniu.

Następnie kubki udojowe są automatycznie płukane i dezynfekowane w trosce o dobrostan kolejnej 

krowy. Instalacja systemu ADF znacznie skraca czas doju. To z kolei oznacza niższe koszty robocizny, 

energii i serwisu, oraz niższą amortyzację instalacji.

System ADF zaprojektowano z myślą o automatyzacji procesu doju, dzięki czemu wymagany nakład 

prac można znacznie zmniejszyć.

1

2

Milking 5 korzyści dla wyższej wydajności4



wyższej wydajności
korzyści dla 
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Kompatybilność z systemami udojowymi

System ADF można zainstalować w każdej hali udojowej – starej lub 
nowej. 

Mamy doświadczenie w instalowaniu systemu ADF w dojarniach wszystkich producentów, w każdym 

układzie i strukturze – np. typu rybia ość, side-by-side, swing-over czy karuzela zewnętrzna lub 

wewnętrzna.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji systemu ADF instalację można przeprowadzić pomiędzy dojami, 

powodując minimalne zakłócenia. Natychmiast po zakończeniu instalacji można uruchomić system 

i korzystać z jego zalet.

4

Zwiększenie poziomu produktywności

ADF zapewnia bezstresową pracę na stanowisku udojowym – zarówno 
dla hodowcy, jak i dla krów.  

Rosnący nacisk na uzyskanie wyższej produktywności i bardziej efektywnej pracy przy stale rosnącej 

liczbie zwierząt przypadających na jednego pracownika oznacza konieczność zastosowania 

wszelkich narzędzi, które pomogą zaoszczędzić czas podczas doju.

ADF gwarantuje, że każdy strzyk u każdej krowy poddany będzie starannemu dippingowi. 

W nowoczesnych halach udojowych – szczególnie tych z automatycznym zdejmowaniem aparatu – 

wydajny dipping lub spryskiwanie jest praktycznie niemożliwe.

Stosując system ADF, można uzyskać płynną produkcję, która maksymalizuje przepustowość i odbiór 

mleka, co przekłada się na niższe koszty produkcji bez intensywnej pracy. Zmniejszenie nakładu pracy 

pozwala producentom skupić się na prawidłowym dojeniu krów, co poprawia jakość rutyny udoju.

5

Czas to pieniądz

System ADF jest nieodzowny dla współczesnych producentów mleka, 
którzy chcą zwiększyć wydajność i rentowność.  

Wdrażając ADF, rozwijające się gospodarstwa mogą poprawić ekonomikę działalności przez 

redukcję kosztów robocizny, dzięki automatyzacji doju.

Eliminując potrzebę manualnego dippingu strzyków i dezynfekcji aparatów, maksymalizujemy 

przepustowość hali udojowej i można koncentrować się na dojeniu.

Krowy stają się zdrowsze, a koszty pracy są pod kontrolą – czyli korzyści wynikające z eksploatacji 

systemu ADF szybko zauważysz w swoim portfelu.

Czy wiesz, że...  

...dipping strzyków u 200 krów dwa razy dziennie to aż 500 roboczogodzin rocznie? Ten czas warto 

przeznaczyć na coś bardziej produktywnego.

3

Milking 7Zdrowe krowy to czysty zysk.



dla wyższej 
produktywności

nowych funkcji
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Na koniec procesu 
dojenia... 
...płyn do dippingu strzyków jest 
tłoczony przez górny otwór wylotowy, 
gdy kubek udojowy znajduje się 
w pozycji pionowej – w ten sposób 
uzyskuje się doskonałe powlekanie 
strzyków.

Płyn do dippingu strzyków jest 
podawany przez górny otwór dyszy 
dla optymalnego pokrycia strzyków

Środek dezynfekujący jest rozpylany przez 
dolny otwór dyszy w celu dokładnego 
oczyszczenia gumy strzykowej

Zawór grawitacyjny zamyka dolny 
otwór wtryskowy

Zawór grawitacyjny zamyka górny 
otwór natryskowy

Zawór zwrotny został otwarty, 
aby przepuścić płyn do dippingu 
strzyków

Zawór zwrotny jest otwarty, 
aby umożliwić przepływ środka 
dezynfekcyjnego przez kanały zasilające

Płukanie i dezynfekcja 
gumy strzykowej 
Środek dezynfekujący jest rozpylany 
na gumę strzykową z dolnego otworu 
dyszy w celu dokładnej dezynfekcji po 
zdjęciu aparatu udojowego z krowy 
(kubek udojowy znajduje się w pozycji 
odwróconej), przygotowując go do 
użycia dla następnej krowy. 

Jednym z ważniejszych ulepszeń systemu ADF 
jest podwójny wtrysk, który powoduje lepsze 
powlekanie strzyka, skuteczniejszą ochronę 
i lepszą pielęgnację strzyków oraz niższe zużycie 
środka do dippingu.

Podwójny wtrysk1

Jak działa podwójny wtrysk

Milking 9Zdrowe krowy to czysty zysk.



3 Mocniejszy i jeszcze trwalszy aparat udojowy

Cyfrowa technologia

ADF
5
 oferuje teraz w standardzie innowacyjną blokadę kubka 

udojowego „Hoodlock”. Dzięki tej funkcji guma strzykowa 

pozostaje w kubku udojowym w przypadku, gdy krowa 

nadepnie na aparat udojowy. 

Kubki udojowe są wykonane z materiałów wysokiej jakości, 

dzięki czemu są znacznie trwalsze. 

 

Ulepszona konstrukcja aparatu udojowego zapewnia unikalne 

miękkie połączenia, które zapobiegają uszkodzeniom długich 

silikonowych węży do mleka. 

Ulepszony projekt oznacza, że każdy aparat udojowy ADF 

dysponuje lepszymi uszczelkami oraz zapewnia wyższą 

wytrzymałość i dłuższą żywotność – dokładnie tam, gdzie jest 

to potrzebne.

ADF
5
 wykorzystuje najnowszą technologię cyfrową dla jeszcze 

wyższej niezawodności i funkcjonalności. 

ADF
5
 umożliwia zdalny dostęp, dzięki czemu system 

można zdalnie kontrolować, unikając niepotrzebnych wizyt 

serwisowych. Teraz system ADF
5
 może np. przeprowadzić 

autokontrolę w razie niskiego poziomu wody, wyłączyć 

się automatycznie w celu autoochrony oraz zarejestrować 

dziennik błędów. ADF
5
 ponownie uruchomi się automatycznie 

po ponownym doprowadzeniu wody. 

To bardzo pomocne narzędzie umożliwia diagnostykę 

i regulację ustawień czasu dippingu strzyków i dezynfekcji 

aparatu, dzięki czemu system ADF
5
 może zagwarantować 

optymalne działanie przez cały czas.

Wykorzystanie najnowszych technologii komórkowych 

i internetowych zapewnia szybkie połączenie bez względu na 

to, w jakiej części świata korzystasz z systemu ADF.

ADF
5
 wykorzystuje technologię magistrali CAN, która jest 

bardzo rozpowszechniona m.in. w przemyśle motoryzacyjnym 

i znana jest ze swojej niezawodności. Umożliwia ona sprawną 

komunikację między podzespołami, a kompaktowy i wydajny 

procesor zapewnia doskonałą stabilność użytkowania.

Wybierając system ADF
5
, wybierasz najnowsze technologie, 

które działają na Twoją korzyść.

Pompy o doskonałej wydajności

ADF
5
 oferuje w standardzie akumulatory ciśnienia, które 

zapewniają równomierne doprowadzanie płynu do dippingu 

strzyków – nawet w największych halach udojowych.

Akumulator ciśnienia to zbiornik ciśnieniowy, który zawsze 

generuje stałe ciśnienie niezależnie od tego, ile dojów odbywa 

się jednocześnie. Dokładnie określona ilość płynu do dippingu 

strzyków jest aplikowana na każdy pojedynczy strzyk.

2

3

4

5
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Pompy systemu ADF
5
 ulepszono i zoptymalizowano pod kątem 

tłoczenia płynu do dippingu strzyków i wody. 

Wszystkie przewody zasilające – płynu do dippingu, środka 

dezynfekcyjnego, wody i sprężonego powietrza – są 

filtrowane, aby zapewnić niezrównaną niezawodność. 

W bardziej kompaktowych i estetycznych pompach 

zastosowano komponenty przemysłowe zaprojektowane 

z myślą o długim okresie eksploatacji.

Równomierne powlekanie strzyków
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Początek doju 

Zdezynfekowany 

aparat udojowy 

jest udostępniony 

w prawidłowej 

pozycji i gotowy do 

następnego doju.

Koniec udoju – 

początek procesu

Po doju, gdy 

podciśnienie jest 

wyłączone, do aparatu 

udojowego podawana 

jest dokładnie 

odmierzona ilość 

środka do dippingu 

strzyków. 

Dipping strzyków

W optymalnym 

położeniu dzięki 

zastosowaniu 

technologii 

podwójnego wtrysku. 

Zabezpieczony 

strzyk po dippingu

Kilka sekund po doju 

wrażliwe strzyki są 

pokryte środkiem do 

dipping strzyków. 

Proces płukania i 

dezynfekcji

Po zdjęciu aparatu 

udojowego każda 

guma strzykowa 

jest dezynfekowana 

i dokładnie płukana.

21 3 4 5

    prostych kroków
ADF automatyzuje znaczną część doju, eliminując źródło 
błędów ludzkich, chroniąc krowy przed chorobami 
i oszczędzając czas.

Milking 5 prostych kroków do automatycznego dippingu i płukania12



Dipping strzyków i dezynfekcja gum strzykowych

Milking 13

– za każdym razem
Zdrowe krowy to czysty zysk.



Milking 5 hodowców – opinie o naszym systemie14

System ADF był na tyle elastyczny i kompatybilny, że bez problemu mogliśmy go przenieść ze sobą do 
naszej nowej dojarni. Dój 1200 krów w dojarni karuzelowej jest bardzo pracochłonny. Wielką zaletą 
systemu ADF jest to, że każda krowa jest dippingowana z wielką precyzją i w identyczny sposób. Nie 
muszę polegać na pracowniku, aby to zrobić. Mam pewność, że każda krowa jest dippingowana. 
Zdecydowanie mogę polecić system ADF.

Eike Sudmann, Diepholz, Dolna Saksonia, Niemcy

Christian Brodersen, Szlezwik-Holsztyn, Niemcy

System ADF opróżnia perfekcyjnie i za każdym razem wszystkie strzyki. Dodatkowo, czas zaoszczędzony 
dzięki automatyzacji jest ważną zaletą, ponieważ koszty personelu są relatywne. Dzięki zastosowaniu 
systemu ADF udało nam się zautomatyzować jeden z etapów procesu doju.

System ADF jest niezawodnym systemem dippingującym, przepłukującym dojarki pomiędzy kolejnym 
użyciem, który szybko przekonał do siebie nawet sceptycznych pracowników. Polecam system ADF.

Kerstin Förster, Daubitz, Saksonia, Niemcy

Hendrik Westert, Dittmannsdorf, Saksonia, Niemcy

Jesteśmy bardzo zadowoleni z systemu ADF – nasze krowy również! Od momentu instalacji ADF 
przeprowadzaliśmy dój już 8 mln razy. System działa absolutnie niezawodnie. W hali udojowej pracuje 
teraz jedna osoba mniej, a mimo to wszystkie strzyki, u wszystkich krów są poddane dippingowi, co nie 
zawsze miało miejsce w przeszłości. 

Teraz krowy mają dużo zdrowsze wymiona i żyją dłużej. Krowy mają mniej komórek somatycznych, a to 
oznacza mniejszą ilość przypadków zapalenia wymienia i mniej leków. Pozwala to obniżyć koszty. Jeśli 
rozważasz wdrożenie systemu ADF, powiedziałbym: „Zrób to! Żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej.”.

Po instalacji systemu ADF możemy pracować o wiele wydajniej, ponieważ jedna osoba może 
samodzielnie wykonywać pracę w hali udojowej. 

Nasz personel lubi pracować z tym systemem. Dzięki mniejszej liczbie czynności proces przebiega 
sprawniej, zakończenie doju jest czystsze, a krowy są spokojniejsze. To proste i dobrze przemyślane 
rozwiązanie, które zawsze działa.



Andrea Kopke, Radeburg, Saksonia, Niemcy

Doimy 400 krów w karuzeli wewnętrznej. System ADF 
zainstalowaliśmy w czerwcu 2015 roku i dostrzegliśmy doskonałe 
rezultaty już po kilku miesiącach. 

Liczba komórek somatycznych spadła do 110 tys. i mamy 
znacznie mniej przypadków mastitis. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z systemu ADF.

Milking 15

hodowców
Opinie o naszym 
systemie

Zdrowe krowy to czysty zysk.
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iDip+ to środek dezynfekujący oparty na unikalnym 

kompleksie jodu 2500 ppm, który szybko 

przeciwdziała szerokiej gamie potencjalnych 

czynników zakaźnych, w tym: 

 Staphylococcus aureus

 Streptococcus uberis

 Escherichia coli

 Candida albicans

iDip+ jest wzbogacony o składniki aktywne 

nawilżające i poprawiające stan skóry strzyków. 

Warto wiedzieć, że zdrowa i odporna skóra strzyków 

jest podstawą długotrwałej higieny wymienia. 

Kompleks został tak dobrany, aby umożliwić 

uwalnianie wolnego jodu, który odnawia działanie 

dezynfekujące przy ponownym kontakcie 

z materiałem organicznym.

Gwarantuje to długotrwałą higienę, która po 

automatycznej kąpieli zapewnia stabilną ochronę 

wymion przed infekcjami.

Kluczowym warunkiem efektywnego i skutecznego 

stosowania środków do dippingu strzyków w systemie 

ADF
5
 jest jednak dobór optymalnej lepkości 

aplikowanego płynu. 

Inne środki do dippingu mogą być zbyt gęste lub 

rzadkie, natomiast iDip+ to środek, który zapewnia 

oczekiwane rezultaty, chroniąc inwestycje 

gospodarstwa w stado i infrastrukturę.

iDip+ jest w pełni zgodny z najnowszą dyrektywą 

UE dotyczącą produktów biobójczych i został 

gruntownie przetestowany w terenie, przewyższając 

wymagania właściwych norm EN i spełniając 

wymagania wytycznych QM Milch. 

W uzupełnieniu do iDip+ firma ADF Milking oferuje 

szeroką gamę środków do dippingu strzyków do 

specjalnych zastosowań – takich jak np. aplikacje 

krótkotrwałe, aby zwalczać szczególne przypadki 

bakteryjne.

Dalsze szczegóły dostępne są na życzenie.

ADF z dumą prezentuje iDip+ – najnowsze osiągnięcie w asortymencie środków do dippingu. 
iDip+ został specjalnie zaprojektowany do użytku z naszą unikalną technologią – systemem 
ADF

5
, który zapewnia pierwszorzędne rezultaty higieniczne.

Środek do 
dippingu strzyków
dla optymalnej wydajności

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty z inwestycji, 
firma ADF Milking zaleca stosowanie naszego, 
specjalnie opracowanego, wysokiej jakości 
środka do dippingu strzyków.

Milking 17Stosuj iDip+ bezpiecznie. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie. Zdrowe krowy to czysty zysk.



Wyjątkowa wiedza praktyczna uzyskana 

podczas współpracy z naszymi klientami, którzy 

wykonują ponad 600 mln dojów w ponad 

20 krajach, pozwoliła nam zidentyfikować 

kluczowe problemy związane z wymagającymi 

warunkami środowiskowymi panującymi 

w halach udojowych.

Gumy strzykowe są częścią aparatu 

udojowego, która ma bezpośredni kontakt 

ze skórą krowy i dlatego jest szczególnie 

ważna dla efektywności doju. Naszym celem 

jest poprawa komfortu doju krów i wzrost 

wydajności gospodarstwa rolnego. 

Aktualny asortyment gum strzykowych jest 

wynikiem ciągłych udoskonaleń konstrukcyjnych. 

Wszystkie gumy strzykowe zostały udoskonalone 

i posiadają opatentowany system podawania 

środka do dippingu strzyków i dezynfekcji 

kubków udojowych z zastosowaniem 

nowatorskiej technologii podwójnego wtrysku – 

dla optymalnego powlekania strzyków i ochrony 

przed infekcjami.

ADF
5
 w porównaniu z konwencjonalnymi 

systemami udojowymi oferuje znaczącą 

korzyść w postaci znacznie łagodniejszego 

i bezstresowego zdejmowania aparatów 

udojowych po zakończeniu doju. To zmniejsza 

obciążenie strzyków krowy w kluczowym 

momencie. 

Na początku cyklu dezynfekcji w systemie ADF 

zadziała funkcja podwójnego wtrysku: następuje 

dopływ środka do dippingu i krótki przedmuch 

powietrza zapewniający wyrównanie 

podciśnienia resztkowego w górnej części gumy 

strzykowej, dzięki czemu środek jest aplikowany 

dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.

Nasza unikalna blokada kubka udojowego 

„Hoodlock” zabezpiecza gumę strzykową 

w kubku tak, że nie może się ona wysunąć 

w przypadku nadepnięcia przez krowę na 

aparat udojowy. 

Aby podczas użytkowania systemu ADF
5
 za 

każdym razem uzyskiwać najlepsze wyniki, 

zalecamy regularną wymianę gum strzykowych 

w ustalonych odstępach czasu. Każdy proces 

doju jest rejestrowany przez moduł kontrolny 

systemu ADF
5
, a lampki kontrolne sygnalizują 

konieczność wymiany gum strzykowych. 

Wszystkie gumy strzykowe są produkowane 

z mieszanki gumowej zgodnej 

z rozporządzeniem REACH.

Aby zapewnić bezproblemową i łatwą 
konserwację systemu, oferujemy 
zaplanowane dostawy gum strzykowych 
bezpośrednio do gospodarstwa. Dzięki temu 
można je wymieniać zawsze wtedy, gdy jest 
to konieczne, gwarantując najlepsze warunki 
doju dla swojego stada.

Oferta gum strzykowych do ADF
5
 została opracowana na podstawie ponad 10 lat 

doświadczeń, dzięki czemu dostępne są najbardziej odpowiednie gumy dla Twojego stada. 
Nasi eksperci pomogą dobrać najodpowiedniejszy rozmiar gumowej wkładki ADF dla 
konkretnego stada, zapewniając możliwie najłagodniejszy proces przejścia dla krów.

ADF oferuje szeroki wybór gum strzykowych 
dopasowanych do systemu ADF

5
 i spełniających 

potrzeby Twoich krów.

Milking Gumy strzykowe – idealne dopasowanie do całego stada18
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idealne dopasowanie 
do całego stada

Gumy 
strzykowe.

Zdrowe krowy to czysty zysk.



To rozwiązanie otrzymało również prestiżową nagrodę „Machinery and Equipment Award” 

przyznawaną przez Królewskie Stowarzyszenie Brytyjskich Gospodarstw Mlecznych 

w uznaniu bardzo istotnego wkładu na rzecz ekonomiki branży hodowców bydła mlecznego.

Wybierz rozwiązanie ADF, aby dołączyć do szerokiego grona zadowolonych 
inwestorów.

Wielokrotnie nagradzany 
system

Eksperci z branży mleczarskiej na całym świecie uznali 

system udojowy ADF z automatycznym dippingiem strzyków 

i dezynfekcją kubków udojowych za przełomowy.

Milking Wielokrotnie nagradzany system, dostępny na 5 kontynentach20

The Queen’s Awards 

for Enterprise 

Innovation 2013

Prince Philip  

Award 2005

RABDF Livestock  

Machinery & Equipment  

Award 2010

Australian Dairy Conference   

Innovators Award  

2011

New Zealand 

National Fieldays 

Equipment of the year 2011

Cream Awards

Award for Innovation

2013

The Queen’s Awards 

for Enterprise 

International Trade 2020



dostępny na 5 kontynentach
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System ADF –
możliwości zakupu lub 
finansowania
Oferujemy rozwiązania finansowe, które są dokładnie 
dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

Milking System ADF – możliwości zakupu lub finansowania
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Dla inwestorów oznacza to bezpieczne planowanie i stabilną przyszłość.

Oferujemy konkurencyjne oprocentowanie i miesięczne raty, nawet bez 

konieczności wpłaty zaliczki.

Pomożemy przygotować gotowy wniosek o pożyczkę w kilku prostych krokach. 

Tego samego dnia otrzymasz decyzję, czy uzyskanie pożyczki jest możliwe.

Nasze warunki handlowe są dostępne na życzenie. 
*Dożywotnia gwarancja obowiązuje tylko w ramach aktualnej umowy zakupu, serwisu i gwarancji zawartej z ADF.

Zaplanowane dostawy materiałów eksploatacyjnych (gumy strzykowe, 

dysze, środki do dippingu strzyków i dezynfekcji)

Dożywotnia gwarancja*

Serwisowanie co 6 miesięcy przez lokalnego autoryzowanego 

przedstawiciela ADF w celu utrzymania systemu w jak najlepszym stanie

W ramach finansowania systemu ADF oferujemy firmom bezpieczeństwo 
bezproblemowego utrzymania systemu udojowego oraz usługi uzupełniające:

ADF Milking nie jest pożyczkodawcą, ale skontaktuje inwestora z firmą partnerską udzielającą pożyczek. Proszę pamiętać, że 

wszystkie opcje finansowania są uzależnione od zdolności kredytowej i dostępności, a oprocentowanie może ulec zmianie.



Obsługa klienta
ADF Milking
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Nasza rozległa sieć wyspecjalizowanych 

przedstawicieli w całym kraju gwarantuje 

szybki kontakt z przeszkolonymi technikami 

ADF Milking niezależnie od lokalizacji Twojego 

gospodarstwa.

Wszyscy przedstawiciele ADF Milking otrzymali 

profesjonalne szkolenie i mają doświadczenie 

w zakresie wszystkich modeli i typów systemów 

udojowych. 

Naprawy można bezzwłocznie przeprowadzać 

dzięki zapasowi niezbędnych części 

zamiennych – części, które mają jakość 

oryginalnego wyposażenia.

Aby ulepszyć oferowane produkty, firma ADF 

Milking nieustannie inwestuje w badania 

i rozwój. Nowe, cyfrowe rozwiązania 

zastosowane w systemie ADF
5
 umożliwiają 

zdalny dostęp do urządzenia – dzięki temu testy 

diagnostyczne można przeprowadzić łatwo 

i szybko.

Regularna konserwacja systemu udojowego 

ADF przez wykwalifikowanego technika 

pozwala uzyskać wymierne oszczędności.

Inwestycja w system udojowy ADF dotyczy najważniejszego procesu – czyli doju – który 
powinien być niezawodnie realizowany w każdym gospodarstwie mlecznym. Jak w przypadku 
wszystkich maszyn pracujących w trudnych warunkach, zalecana jest konserwacja 
i pielęgnacja w celu utrzymania optymalnego stanu technicznego.



W firmie ADF Milking 
przykładamy dużą wagę do 

sprawnej obsługi klientów.

James Goodwin, Hill House Farm, 800 krów mlecznych
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Dlatego nieustannie projektujemy nowe rozwiązania, które dbają o zdrowie krów 

i jednocześnie zwiększają rentowność gospodarstw mlecznych. Ta koncepcja 

towarzyszy nam od pierwszych prototypów opracowanych w 2004 roku do 

najnowocześniejszej wersji ADF5.

Naszym atutem jest możliwość korzystania z różnorodnych doświadczeń 

uzyskanych na podstawie miliardów dojów w dziesiątkach tysięcy hal udojowych 

na całym świecie – od małych, właścicielskich gospodarstw po duże, znane 

firmy z branży mlecznej. Szeroki zakres doświadczeń pozwolił nam dokładnie 

zrozumieć wymagające warunki środowiskowe panujące w hali udojowej.

Nasza misja poprawy zdrowia krów w Państwa gospodarstwie oznacza ciągły 

rozwój systemu udojowego ADF poprzez wykorzystanie najnowszych technologii 

i rozwiązań konstrukcyjnych. Mogę z dumą ogłosić, że firma ADF cieszy się 

zasłużoną renomą w branży ze względu na filozofię rozwoju bazującą na 

innowacjach. Dążymy do prostoty, wydajności i niezawodności, a wszystkie te 

cele udało nam się zrealizować w projekcie systemu ADF5. 

Gorąco zachęcam do dołączenia do społeczności ADF, aby Państwa 

gospodarstwo zaczęło odnosić korzyści ze względu na zwiększoną wydajność 

i lepszy stan zdrowia hodowanych krów.

Wszystko zaczęło się od wizji 
skuteczniejszego przestrzegania zasad 
higieny w procesie doju.

jest naszą misją

Troska o zdrowie  
Twoich krów

James Duke  
Założyciel firmy
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ADF5, ADF Milking System i Hoodlock są znakami towarowymi firmy ADF Milking Limited.

™

Zdrowe krowy to czysty zysk.

Dowiedz się więcej...

...aby umówić się na wizytę w Twoim gospodarstwie, 
dzięki czemu będziemy mogli przedstawić 
kompleksowy, precyzyjny raport demonstrujący 
potencjalne oszczędności wynikające z wdrożenia 
systemu ADF.

Jeszcze dzisiaj 
skontaktuj się z nami...

ADF Milking Ltd

Telefon  
+48 61 880 08 05

E-mail  
info.pl@adfmilking.com

Internet  
www.ADFmilking.com

lub obserwuj nas 
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Siedziba główna:

Biura oddziałów:

ADF Milking Deutschland GmbH

t +49 (0)211 2409113 

e info.de@adfmilking.com 

ADF Milking Australia

t +61 3 5849 4007

e info.aus@adfmilking.com 

ADF Milking New Zealand Ltd

t +64 4 237 8911

e info.nz@adfmilking.com 

ADF Milking Canada Inc.

t +1 647 849 3426

e info.can@adfmilking.com 

ADF Milking Ltd  

1 Camelia Court  

Shellbridge Road, Slindon  

West Sussex, BN18 0LT  

Wielka Brytania  

t +44 (0)1243 814030  

e info@adfmilking.com

ADF Milking USA, Inc.

t +1 208 906 2374

e info.usa@adfmilking.com 


