
Vasikka-Master seuraa ja ohjaa vasikoiden juottoa koko 
juottojakson ajan. Juoman anta minen määräytyy juotto-
käyrän mukaan (ks. alla). Punaisen viivan kohdassa mai-
tomäärää lisätään päivittäin, esim. 5 litrasta 7 litraan 14 
päivän aikana. Keltainen osa on ns. kasvukäyrä, tässä 3 
viikkoa 7 litraa/pv. Sininen osa on vieroitusaika, jossa n. 
kuukauden aikana juomamäärä putoaa 2½ litraan päi-
vässä. Tänä aikana vasikka oppii syömään muuta tarjolla 
olevaa karkeaa rehua. Käyriä on 3 ja niitä on mahdollista 
muuttaa. Eri-ikäiset vasikat voidaan sijoittaa haluttuun 
kohtaan käyrälle.

Vasikat tunnistetaan joko E-merkilä korvasta tai kaula-
pannasta, jokainen omana yksilönä. Annostelu käynnis-
tyy, kun vasikka tulee juoma-asemalle ja pysähtyy au-
tomaattisesti vasikan poistuessa. Vasikka saa juoman 
imemällä, toinen vasikka ei voi varastaa toisen annosta.

Vasikka-Master maksaa itsensä nopeasti takaisin. Vasi-
kat ovat terveitä, rotevia ja kuolleisuus on pieni. Niistä tu-
lee märehtijöitä jo alkukasvatus vaiheessa ”mölyttömän” 
vieroituksen ansiosta.

Vasikka-Master

Hyödyt:
• Vasikkakohtainen juomamäärä

• E-merkkitunnistus tai kaulapannasta

• Kuivan rehun syöntihalu paranee

• Hallittu ”mölytön” vieroitus

• Lyhyt takaisinmaksuaika

• Nopea ja tehokas kasvu -> yli 1000 g/pv

• Terveet eläimet -> pieni kuolleisuus

• Suuri työajan säästö

• Juottaa jauhetta, maitoa, huuhteita jne.

• Soveltuu maitotiloille ja kasvattamoille.

Avainominaisuudet:
• Vasikkakohtainen juottohistoria

• Nopea sairaiden eläinten havaitseminen

• Kolme ohjelmoitavaa juottokäyrää

• Juoma-asemia /kioskeja voi olla 1..16

• Vasikoiden määrä 1..270

• Valmistettu Suomessa

• Selkeä suomenkielinen näyttö

• Säästää 30 – 40 % juomaa, verrattuna 
vapaajuottoon

• Kasvaa tilasi tarpeen mukaan.

Hallittua helpotusta
vasikoiden juottoon
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Tekniset tiedot
• Jauhesäiliön koko: 25 kg tai 50 kg*

• Juoma-annoksen koko: 2 – 6 litraa

• Veden lämpötila: säädett. 15 – 40 ºC

• Lämmitysteho: 1,2 tai 2 kW*

• Juomasäiliön tilavuus: 12 litraa

• Sähköliitäntä: 230 VAC/10A

• Mitat K x L x S: 
 100 x 50 x 115 cm

• Paino: 55 kg

Jauhepiika-juomantekijä helpottaa vasikoiden juottoa merkittävästi.  

Jauhepiika-juomantekijä annostelee ja valmistaa puolestasi vasikoiden 
juoman maitojauheesta annoksina astiaan, josta vasikat imevät sen tuteilla.  

Jauhepiika-juomantekijä, sekoittaa kerralla valmista juomaa 4 – 7 litraa. 
Jauhe syötetään säiliöstä sopivina annoksina halutun lämpimään veteen.  
Veden ja jauheen sekoitus tapahtuu juoma-astiassa.  Kun juoma on juotu 
astiasta, sekoitetaan uusi annos.

Mikäli käytössäsi on hapanjuotto, Jauhepiika-juomatekijä annostelee 
puolestasi myös hapon juoman mukaan.

Voit halutessasi rajoittaa juottoajan 3 aikajaksoon. Esimerkiksi aamulla 
2 tuntia, päivällä 2 tuntia ja illalla 2 tuntia. Näin voit edullisesti rajoittaa 
juoman menekkiä. Tai voit antaa Jauhepiian juottaa vapaasti vasikoita - 
aina tuoreella juomalla.

Liittämällä Jauhepiian Vasikka-Masterin juoman tekijäksi, saat täydellisen 
automaattijuoton jossa voit seurata vasikoita yksilöinä. 

Käyttövalmis
Laitteeseen liitetään vesi ja sähkö. Se on heti käyttövalmis tehdasasetuksil-
la. Tarvittaessa tila- ja rehukohtainen ohjelmointi tehdään käyttöpaneelista. 
Jauhepiika on suomessa valmistettu, suomenkielinen laite. 

Jauhepiian etuja ovat juoman tasainen lämpö sekä pienet pestävät pinnat. 
Pesua varten sanko irrotetaan telineestä ja pestään lämpimällä vedellä 
ja pesuaineella.

*Lisävarusteita, 50 kg jauhetilavuudella korkeus 120 cm.

Jauhepiika tekee 
juoman puolestasi

Jauhepiika on CE-merkitty suomalainen tuote.

Uutuus!

– vasikoiden juottoon

Letkut tuteille 1 – 6 kpl
sangon pohjasta

Edelläkävijän ratkaisut
kannattavaan tuotantoon
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