Սյունիքի Անասնաշուկա

Ագրովաճառակետ
Սյունիքի Անասնաշուկայի տարածքում գործող Ագրովաճառակետ /ցուցասրահը
առաջարկում է չոր կերի (հատիկային կեր, խոտ) համար նախատեսված կերաղացներ,
գյուղատնտեսական մեքենա -սարքավորումներ և գործիքներ:
Հարգելի՜ ֆերմեր, եթե
-

Դուք բնակվում եք Սյունիքի կամ Վայոց Ձորի մարզերում,

-

ունեք ընտանի կենդանիներ և ցանկանում եք ավելացնել մսի ու կաթի արտադրության
ծավալները մսուրային շրջանում,

-

չունեք բավարար ֆինանսական միջոցներ` կանխիկ գումարով կերաղաց գնելու
համար,

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ձեզ ընձեռվում է բացառիկ հնարավորություն՝ ձեռք բերելու կերաղացների նոր տեսականի`
տարաժամկետ վճարման պայմաններով:
Մանրամասների համար զանգահարել +(374)93-57-15-59, +(374) 99-20-67-67, +(374284) 30117
հեռախոսահամարներով կամ այցելել Սյունիքի Անասնաշուկա, որը տեղակայված է Խոտ
համայնքի վարչական տարածքում` դեպի Տաթև տանող ճանապարհի 2-րդ կմ հատվածում:
Կերաղացները նախատեսված են փոքր և միջին ֆերմերային տնտեսությունների զարգացման
համար: Կերաղացների օգտագործումը Ձեզ հնարավորություն կտա.
-

մսուրային շրջանում ապահովել որակյալ կեր ընտանի կենդանիների համար
(աղացած չոր կերը հեշտ է մարսվում, չի առաջացնում վնասվածքներ կենդանու
բերանի լորձաթաղանթում), ինչը բարձրացնում է կենդանիների կաթնատվությունն ու
մսատվությունը:

-

նվազեցնել կերածախսը (մանրացրած կերը գրեթե ամբողջությամբ յուրացվում է
կենդանու կողմից, նվազում է ոչ պիտանի զանգվածը և կերի կորուստը),

-

ավելացնել

մսի

և

կաթի

արտադրության

անասնապահությունից ակնկալվող եկամուտները:

ծավալները,

ինչպես

նաև

Կերաղաց “Лидер УБЗД-390 Универсал”

Հացահատիկի, եգիպտացորենի, բանջարեղենի, ինչպես նաև խոտի (չոր վիճակում) և ծղոտի
աղացման համար նախատեսված:
Նախատեսված է` ցորեն, եգիպտացորեն, խոտ (չոր վիճակում), ծղոտ աղալու համար

Բնութագիր
 Նվազագույն արտադրողականությունը` 450 կգ/ժամ
 Աղացած մասնիկների առավելագույն չափը` 2.6 մմ
 Շարժիչի տեսակը` АДМЕ 80 А2 У3
 Շարժիչի հզորությունը` 2,2 կՎտ
 Օգտագործվող հոսանքը` 12 ամպեր (փոփոխական,

միաֆազ)
 Լարումը` 220 Վ
 Հոսանքի հաճախականությունը` 50 հերց (Հց)
 Շարժիչի արագությունը` 2805 պտույտ/րոպե
 Չափերը (առանց ոտիկների). երկարությունը` 745 մմ, լայնությունը` 460 մմ,

բարձրությունը` 500 մմ
 Քաշը ոտիկներով` 42 կգ:

Հացահատիկի աղաց “Хрюша”
Հացահատիկի աղաց ֆերմերային տնտեսությունների համար:
Տնտեսություն

վարելու

աշխատանքները

հեշտացնող

միջոց:

Հացահատիկի աղացը աղում է 350 կգ/ժամում: Սարքավորման
առավելություններից մեկն այն է, որ տերը կարող է սահմանել
մանրացման չափը: Պահպանել սարքավորումը ծածկի տակ կամ
փակ տարածքում -20 ° C- ից + 50 ° C ջերմաստիճանի ներքո:

Կերաղաց Ունիվերսալ “ДКУ-01”

Տնային կերաղաց ДКУ-01 ունիվերսալ սարքավորում է
նախատեսված, չոր հացահատիկի, եգիպտացորենի, խոտի և
ծղոտի աղացման համար: Հնարավոր է աղալ միաժամանակ մի
քանի տեսակի մթերք: Մի քանի տիպի ապրանքատեսակների
միաժամանակյա բեռնման դեպքում արդյունքում ստացվում է
կերային
խառնուրդ,
որի
գերազանց
որակական
հատկանիշների վրա կարելի է վստահ լինել:

Սյունիքի

Անասնաշուկայի

տարածքում

գործող

Ագրովաճառակետը

ներկայացնում

է

կթի

ագրեգատների նոր տեսականի մատչելի գներով:
Մանրամասների համար զանգահարել +(374)99-20-67-67, +(374)77-56-56-74

հեռախոսահամարներով

կամ այցելել Սյունիքի Անասնաշուկա, որը տեղակայված է Խոտ համայնքի վարչական տարածքում`
դեպի Տաթև տանող ճանապարհի 2-րդ կմ հատվածում:
Կթի ագրեգատները նախատեսված են փոքր և միջին ֆերմերային տնտեսությունների զարգացման
համար: Կթի ագրեգատների օգտագործումը Ձեզ հնարավորություն կտա.
-

նվազեցնել կթի գործընթացի վրա ծախսվող ժամանակը և ֆիզիկական աշխատանքը
(ավտոմատացված կթի ժամանակ նվազում է ֆիզիկական աշխատանքը, իսկ 1 կով կթելու
համար ծախսվող ժամանակը նվազում է 5-7 րոպեով),

-

նվազեցնել կաթի աղտոտումը (ագրեգատով կթելու դեպքում արտաքին միջավայրից կաթի մեջ
կեղտի ներթափանցումը նվազում է),

-

նվազեցնել մաստիտի առաջացման վտանգը (ագրեգատային կթի ժամանակ մանրէները չեն
կարող անցնել պտկային անցքով դեպի կուրծ և առաջացնել մաստիտ, եթե պահպանվի սարքի
մաքրությունը),

-

ավելացնել

կաթի

արտադրության

ակնկալվող եկամուտները:

ծավալները,

ինչպես

նաև

անասնապահությունից

Կթի ագրեգատ զարկերակային կոլեկտորի առկայությամբ “Лидер” 20.4
Նախատեսված է միաժամանակ 1 կենդանի կթելու համար
Բնութագիր



Միաբլոկ, յուղազերծ, չոր տիպի վակուումային պոմպ
էլեկտրական շարժիչով: Աշխատանքային ջերմաստիճանը` +400С -ից
մինչև -250С, պոմպի թիակի փոխման տևողությունը` 5-10 րոպե:




20 լիտր տարողությամբ ալյումինե կթի տարա





Զույգ առ զույգ կթի պուլսատոր 60/40

Կաթի և վակուումային ցրտադիմացկուն ռետինե
խողովակներ
Ալյումինե կթի բաժակ
Կթի 120 մլ-անոց կոլեկտոր

Կթի ագրեգատ “Тулсан” 40.8
Նախատեսված է միաժամանակ 2 կենդանի կթելու համար
Բնութագիր



Չոր տիպի վակուումային պոմպ էլեկտրական շարժիչով,
որը հիանալի աշխատում է ցանկացած ջերմաստիճանի
պայմաններում (210 լիտր/րոպե, 220 կՎտ, 1425
պտույտ/րոպե)





40 լիտր տարողությամբ ալյումինե կթի տարա
Զույգ առ զույգ կթի պնևմատիկ պուլսատոր 40/60
Կթի 160 և 240 մլ-անոց կոլեկտորներ

Սերզատ “Мотор Сич СЦМ-100-18”
Նախատեսված է կաթի զտման և կաթի ու սերուցքի տարանջատման համար:
Բոլոր մասերը պատրաստված են սննդի համար անվտանգ ալյումինե
համաձուլվածքներից:
Բնութագիր





Աշխատանքի ժամանակահատվածը `60 րոպե, դադար` 30 րոպե
Կաթի ծավալը՝ 100 լ/ժ
Թմբուկի մեջ թիթեղների քանակը՝ 10-12 հատ







Զտվող կաթի ջերմաստիճանը՝ 35-40 ° C
Էներգիայի սպառում՝ 60 Վտ
Ընթացիկ հաճախականությունը՝ 50 Հց
Էլեկտրոէներգիայի լարումը՝ 220 Վտ
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 0,120 կՎտ / ժամ



Չափերը `
Թասի տրամագիծը՝ 36.5 սմ
Թասի բարձրությունը՝ 52 սմ

Չուգունե անհատական ջրախմոցներ “ИЧП-1”

Նախատեսված է խոշոր եղջերավոր կենդանիների անհատական
ջրման համար:

Այս գործընթացի ավտոմատացումը ջրախմոցի

միջոցով թույլ է տալիս նվազեցնել ձեռքի աշխատանքի արժեքը և
ապահովել կենդանիների կողմից ժամանակին և բավարար քանակի
ջրի սպառումը:
Բնութագիր


Ամբողջը լեզվակի հետ միասին պատրաստված է

չուգունից


Առկա է 2 տեսակի ջրախմոց, ըստ մոնտաժման

առանձնահատկությունների՝ զոդման և պտուտակների միջոցով

