VACAS SAUDÁVEIS SÃO
VACAS RENTÁVEIS

Soluções inovadoras para o bem-estar das vacas
– desenhado e desenvolvido na Dinamarca
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COW-WELFARE FLEX STALLS
UMA SOLUÇÃO PARA VENCER
Cow-Welfare Flex Stalls foi desenvolvido para melhorar tanto
o bem-estar das vacas como os lucros dos seus proprietários.
Nos últimos anos, muitos estudos foram realizados
para definir a melhor posição de repouso das vacas
no estábulo. Nesses relatórios, os pesquisadores
prestaram atenção à forma e dimensão dos cubículos
e verificaram que todos estavam concebidos como
cubículos tradicionais.
Cow-Welfare foi na direção oposta do pensamento.
Nós fomos ao prado e tomamos como ponto de
partida a posição natural das vacas deitadas. Foi
assim que há alguns anos surgiu a ideia para o
cubiculo flexível.
Desde a introdução do primeiro modelo Green Stall
no final de 2007, foi tudo muito rápido. Da primeira
apresentação em todo o mundo em 2008, onde
Cow-Welfare recebeu uma variedade de prémios até
hoje, de o novo melhor produto em mais ou menos
todos os países onde as patentes foram publicadas e
onde a vacas são ordenadas.
COW-WELFARE FLEX STALLS
Cow-Welfare Flex Stalls é facilmente reconhecido
pela sua cor verde, da vaca deitada em posição
correta e que não possuem contusões ou feridas.

Cow Welfare Flex Stalls é conhecido hoje por
aumentar os lucros dos agricultores e melhorando
a longevidade de vida das vacas e evitando pontos de
pressão ou feridas nos animais. Os agricultores
geralmente relatam que se o animal sofrer uma lesão
em um cubiculo convencional e em seguida for
transferido para um estábulo com Cow-Welfare Flex
Stalls, a vaca recupera. Isso raramente ocorre em
um cubículo convencional.
PRODUTO ÚNICO COM GARANTIA DE LONGO PRAZO
Cow-Welfare Flex Stalls tem um estábulo comprovado
que é amigável do animal e que está equipado com
uma garantia de longo prazo. O animal vive mais e o
conforto da posição deitado melhora drasticamente
em comparação com cubículos convencionais. Novas
construções sem Cow-Welfare Flex Stalls, devem ser
o passado, uma vez que se teve a experiência do que
significa para o agricultor Cow-Welfare Flex Stalls em
lucro e em o bem-estar dos animais.
Para números de patentes e informações adicionais
sobre Cow-Welfare Flex Stalls, visite nosso site em:
www.cow-welfare.com

FATO: VACAS SAUDÁVEIS
SÃO UM NEGÓCIO LUCRATIVO
Quando é que os seus animais devem obter melhores
condições para que aumentem o seu lucro?
As melhorias médias para estábulos com Cow-Welfare Flex Stalls:
– 2,2 litros de leite por vaca mais por dia
– A taxa de reconstrução diminui em 4-5%
– O tempo de descanso é aumentado diariamente 1,5 horas
– O tempo de limpeza dos cubículos cai drasticamente
– Diminuição significativa no custo de mantimento das camas
– Melhor cio, porque as vacas estão em melhor saúde

Para números de patentes, garantia e informações adicionais sobre Cow-Welfare Flex Stalls
consulte o nosso site em: www.cow-welfare.com

SOLUÇÕES INOVADORAS PARA VACAS

POR ISSO...
COW-WELFARE FLEX STALLS
O caminho para um melhor bem-estar do animal no estábulo é tão simples como flexível.

ASSIM FUNCIONA COW-WELFARE FLEX STALLS
O tubo flexível de plástico inferior guia a vaca ao
deitar. Ao mesmo tempo gere o ângulo de inclinação
do tubo de plástico para que a vaca tenha muito
espaço na cabeça, enquanto na parte traseira é
ajudada a descer na posição certa no cubículo, de
modo que a posição deitada não seja torcida como
em cubículos tradicionais.
O tubo de plástico superior direito ajuda a guiar a
vaca para dentro e para fora do cubículo, impedindo
a vaca de se virar.
O tubo nucal - é como todas as outras partes de
Cow-Welfare Flex Stalls - feito de um plástico
macio, que oferece uma solução flexível e agradável à
vaca. Devido ao plástico macio e flexível, vacas novas
no rebanho ou vacas que estão tentando escapar pelo
cubículo, não quebrarão as costas ou sofrerão outros
danos graves, como podem acontecer em cubiculos
tradicionais.

www.cow-welfare.com

FLEXIBILIDADE E FÁCIL MONTAGEM
Cow-Welfare Flex Stalls é fácil de montar e graças ao
sistema flexível, é também fácil mudar a sua configuração. A forma única do sistema significa que é adequado para bezerros e vacas, bem como para raças
pequenas e grandes. Por exemplo, se você quiser
mudar a posição de reclinação da vaca após alguns
meses, tanto o tubo de plástico vertical quanto o tubo
nucal podem ser ajustados às necessidades individuais
do animal. Isso significa que sempre necessário pode
adaptar Cow-Welfare Flex Stalls 100% aos animais, de
modo que as vacas tenham sempre o melhor conforto
- tanto para benefício do proprietário como para as
vacas.
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COW-WELFARE FLEX STALLS
VENTAGENS
O exclusivo sistema Cow-Welfare Flex Stalls destaca-se pelas seguintes
vantagens, que tanto benefíciam os animais como também o seu proprietário.

PCubículos flexíveis - sem hematomas / ferimentos
PAnimais mais saudáveis
PO tempo de descanso é estendido
PPosição correta de descanso dos animais
PA flexibilidade minimiza o risco de ferimento no animal
PA vida e o desempenho melhora drasticamente
PMelhores condições do cio (vacas saudáveis entram melhor no cio)
PMenos consumo de cobertura de cama
PO tempo de limpeza dos cubículos é reduzido
PSaúde melhorada do úbere (úberes limpas = melhor saúde do úbere)
PA Ajustável para todas as raças e tamanhos
PInstalação rápida, simples e barata
PCustos mais baixos por animal por ano

Muito espaço e liberdade para a vaca,
e ainda assim com posição deitada
correta.
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Para uma boa produção de leite uma vaca tem que estar deitada.
Quantas das suas vacas estão deitadas? Vacas saudáveis e
descansadas tem um desempenho maior.

SOLUÇÕES INOVADORAS PARA VACAS

COW-WELFARE FLEX FEED
ALIMENTAÇÃO INTERNA FLEXÍVEL
Cow-Welfare Flex Feed é o caminho revolucionário para alimentar os
animais no estábulo. A flexibilidade patenteada segue a vaca na mesa de
alimentação, onde ao mesmo tempo ela não sente nenhuma pressão do
gradeamento ou do tubo nucal.

O comedouro do futuro- sem risco de hematomas e ferimentos.

A flexibilidade minimiza lesões, feridas e abscessos.

www.cow-welfare.com
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VANTAGENS ÚNICAS
COW-WELFARE FLEX FEED
PPromove o apetite
PO animal consome mais alimentos
PO animal pode alcançar a alimentação mais longe na
mesa de alimentação
Animais mais aptos durante o consumo de alimentos
Lugares de alimentação diferenciados
Largura ajustável
Bem-estar dos animais, animais mais saudáveis
Sem hematomas ou outras lesões pelo equipamento
Maiores ganhos
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Cow-Welfare Flex Feed para os seus animais e para o seu futuro. Leia mais sobre
o sistema e os números de patentes no nosso site em: www.cow-welfare.com

FATOS SOBRE COW-WELFARE FLEX FEED
O sistema dá liberdade devolvida à vaca, como se
estivesse no prado. A vaca consome mais comida na
mesa de alimentação, porque sente a mesma
liberdade como no prado. Observe como a vaca
mantem a cabeça elevada para deixar a alimentação

se deslizar pela garganta abaixo para o estômago.
A vaca é capaz de chegar mais longe na mesa de
alimentação para consumir o alimento, porque os
bloqueios seguem os movimentos. A vaca permanece
mais tempo na mesa de alimentação e não sente
pressão de outros animais da manada.

A cerca de alimentação segue a vaca e dar-lhe total liberdade e a oportunidade de comer mais da mesa de alimentação.
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SOLUÇÕES INOVADORAS PARA VACAS

COW-WELFARE LATEXSOFT
CAMAS
Camas especialmente desenhadas para o bem estar dos seus animais.

O desenvolvimento da nossa solução de colchão
ocorreu com uma empresa que fabrica colchões para
hospitais. Medimos o tamanho e o peso do casco do
animal e o tamanho e peso do estômago do animal.
Desenvolvemos o colchão deforma que se ajuste ao
animal e que seja o maís eficiente possível para o
animal.
Cow-Welfare oferece colchões que mantêm a altura
adequada para o animal, embora o animal se baixe
primeiro com os joelhos e o colchão seja
sobrecarregado nos mesmos pontos durante anos.

www.cow-welfare.com

UM PRODUTO SEM COMPROMISSO
Cow-Welfare LatexSoft está disponível com duas camadas diferentes e tem como padrão a parte traseira
arredonda e inclinada, que garante uma limpeza
ergonômica. Fácil de limpar se estiverem fezes na
parte traseira do colchão.
TRAVESSEIRO POLY BRISKET
Como opção, oferecemos o travesseiro ergonômico
Poly Brisket. O travesseiro Poly Brisket melhora a
posição do animal no cubículo e também é usado
como redução de cobertura da cama.
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Soluções inovadoras para o bem-estar das vacas
– desenhado e desenvolvido na Dinamarca

NOS PREOCUPAMOS…
Seu futuro é o nosso negócio

Nos preocupamos com a economia do agricultor e
seus ganhos futuros. Estamos preocupados com o
bem-estar dos animais, animais mais saudáveis,
uma vida útil mais longa e uma estabulação que
garante uma maior produtividade. Além disso mantemos o foco de facilitar o trabalho às pessoas
que trabalham nos estábulos.
SOBRE COW-WELFARE
Cow-Welfare é uma empresa que desenvolve e
fabrica produtos de conforto animal. Nossos
produtos são vendidos em todo o mundo, seja por
vendas diretas ou através de uma extensa rede de
distribuidores e também oferecemos serviços de
consultoria para estabulação de grande dimensão.
Nos últimos anos a Cow-Welfare ganhou uma
considerável reputação e posição nos diferentes mercados internacionais devido à rápida amortização de
seus produtos.

POR TODO O MUNDO
Rede de vendas internacional

Cow-Welfare distribui os seus produtos de conforto
animal por uma rede mundial de revendedores bem
treinada para lhe dar a si e à sua equipe os melhores
conselhos para o futuro.
Você pode encontrar um revendedor na sua área em
nosso site www.cow-welfare.com.
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