קטלוג מוצרים

בולטק  -חקלאות מתקדמת בע״מ
חברה דינמית ועתירת ניסיון הפועלת בתחומי
חקלאות בעלי החיים ,ובפרט בתחום הבקר.
בולטק עוסקת בייצור ,יבוא ושיווק מגוון רחב של
מוצרים לרפתות .מוצרינו מצויים במאות רפתות
ברחבי הארץ.
בשנות פעילותינו מיצבנו עצמנו כגוף חדשני,
אמין ואיכותי בתחום אספקת ציוד עזר לחקלאות
בעלי חיים ולרפתות בפרט .לחברה ניסיון של שנים
רבות בבקרת אקלים ומערכות אוורור במבנים
חקלאיים ,הטמעת מערכות מורכבות בחקלאות
ופיתוח מערכות חדשות.
לחברה מגוון רחב של ציוד עזר לרפתן אשר מקל על
חיי החקלאי ,משפר את התפוקות בחקלאות ככלל
וכן ,את איכות חיי בעלי החיים.

חברות מיוצגות:
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20
18
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24
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מערכות צינון וערפול בלחץ גבוה

26
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מוצרים נוספים

28
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אחזקה ושירות

30
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שטיח

גורפי

שקת

מערכ

מערכ
עולי

טיפול

מקרב

מוצר

אחזק

השימוש הנרחב במדרכי הגומי בשנים האחרונות הראה כי עולה המודעות לשיפור תנאי המחייה של הפרות המעדיפות משטחים רכים
המונעים החלקה על פני משטחי בטון .מחקרים שנעשו מוכיחים את החשיבות של שימוש נרחב יותר בשטיחי גומי באזורים נוספים
ברפת ,קרי חצר המתנה ,מסלולי הולכה ומכון החליבה .השטיחים משפרים את בריאות הפרה ורווחתה ומובילים לעלייה בתפוקות וברווח.

שטיחי
גומי

Tucker&Weary

Rushen&Passile

השפעת סוג המדרך על משך האכילה היומי

השפעת סוג המדרך על מספר החלקות ממוצע במסלול הליכה

330
320
דקות ביום

מספר החלקות

310
300
290
280
270
260

מדרך גומי רצפת בטון

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

מדרך גומי רצפת בטון

KURA MULTIFLEX - PROFIKURA - NE19

שטיחי גומי לחצרות המתנה
ומכוני חליבה
מונע החלקה על משטח רטוב
מונע פיסוק איברים ונפילות ,עוזר במניעת דלקת בטלפיים
מקל עומס על רגלי הפרה
מבודד חום וקור
תורם להתנהגות רגועה ונינוחה של הפרה
התקנה פשוטה ומהירה
קל לניקוי ותחזוקה

״שטיחי גומי מאריכים
את משך האכילה,
מונעים החלקה ומקלים
על הפרה בזמן העמידה״

Thickness

Dimensions

Products

CAT#

24 mm

119X170 mm

4 Straight line

KR 24

24 mm

119X170 mm

4 Side interlock

KR 24

24 mm

119X170 mm

2 Short side interlock

KR 24

24 mm

119X170 mm

2 Long side interlock

KR 24

19 mm

122X183 mm

4 Straight line

NE 19

שטיחי גומי

7-6

ERGOMILK

גומי אורטופדי לחולבים
מונע החלקה על משטח רטוב
מומלץ לעמדות עבודה בעמידה
הקלת העומס על רגלי העובדים
מבודד חום וקור
לא נדרשת התקנה
ניתן להרים או להזיז בעת הצורך
קל לניקוי ותחזוקה

Thickness

Dimensions

17 mm

95X170 mm

KURA P

לשבילי הולכה ומדרכים
מאריך את משך האכילה במדרך
מונע החלקה על משטח רטוב
מונע פיסוק איברים ונפילות ,עוזר במניעת דלקת בטלפיים
מקל עומס על רגלי הפרה
תורם להתנהגות רגועה ונינוחה של הפרה
מתאים במיוחד לעבודה עם גורף זבל אוטומטי

Thickness

Dimensions

Products

CAT#

24 mm

125X350 mm

2 Side interlock

KRP 24

שטיחי גומי

9-8

גורף זבל אוטומטי

גורפי
זבל

בודד וכפול
מפרט טכני  -כללי:
הגורף נגרר ע״י חבל פוליפרופילן ,הנגלל על כננת
הכננת מונעת על ידי מנוע חשמלי ,הנשלט על ידי מערכת
בקרה אלקטרונית

המערכת האוטומטית:
יחידות גריפה (אחת או שתיים)
שני מנועים עם כננות
חבל שזור  18מ״מ
גלגלות להובלת החבל

התקנה:
ניתן להתקין את מערכת הגריפה במדרכים שבסככות
ובתעלות המנקזות את הזבל מהמדרכים לבור איסוף מרכזי
ניתן להפעיל את מערכת הגריפה במדרך אחד באורך עד 180
מטר ,או בשני מדרכים מקבילים ,הנמאים בסככה אחת ,באורך
עד  90מטר בכל מדרך

מערכת פיקוד אלקטרונית חכמה עם מפסקי קרבה

מערכת בקרה אלקטרונית:
לגורף מערכת אלקטרונית ייחודית המאפשרת שליטה
גמישה בהפעלת הגורף

"בולטק מתאפיינת
באיכות מוצרים
וברמת שירות
מהגבוהות בשוק"

המערכת מעניקה רמת בטיחות מקסימלית במקרה של
היתקלות בפרה
במקרה של עצירת הפעולה מערכת הבקרה רושמת על
הצג פרטים על מהות התקלה
קל לתכנת את מערכת הבקרה ולהתאים את הגורף
לתנאים הקיימים בכל רפת

יתרונות:
במקרה של ניתוק החבל  -קל לקשור או להחליף אותו
המערכת אינה גורמת רעש בעת הפעולה
קל להתקנה ולתחזוקה
הגורף נמוך נע לאט ,ואינו מפריע לפרות
צריכת אנרגיה נמוכה
ניתן להתקין את מערכת הגריפה במדרכים ישנים ומשופעים,
ללא קושי
ניתן להתקין את מערכת הגריפה על מדרך גומי מלא או חלקי
מתאים לכל רפת

גורפי זבל

11-10

גורף ממונע  -מכני  /ידני
נוח ופשוט לתפעול

שקתות

מתאים לחצרות המתנה
אינו שוחק את הבטון
חיסכון בשטיפות/ניקוי בעזרת מים
מתאים לדרישות איכות הסביבה

גורף זבל צמיג גומי מחוזק
להב הגומי בנוי מצמיג מחוזק בסיבי מתכת
מתאים לריתום בכל כלי
אינו שוחק בטון
אינו מרעיש

שוקת קבוצתית  /שוקת אישית
גדלים שונים  -עם  /בלי גב
בנויה מנירוסטה איכותית בעובי  1.5מ״מ
כוללת תא למצוף עם חיבורים מתאימים
פתח לריקון מים בקוטר  1.5אינץ׳ ופקק מפלסטיק

מקרב מזון צמיג גומי מחוזק

מידות סטנדרטיות  1,2,3מטר
דגמים :רגיל ועם גב

להב הגומי בנוי מצמיג מחוזק בסיבי מתכת
מתאים לריתום בכל כלי

ניתן לייצר שוקת במידות המותאמות לדרישת הלקוח
קל לניקוי ותחזוקה

אינו שוחק בטון
אינו מרעיש

שקתות

13-12

מערכות
אוורור
וצינון

מאווררי תקרה למכוני חליבה

"קיים צורך תמידי
במערכות אשר ישפרו
את הרווחיות ,את מרחב
המחיה של בעל החיים
ואת איכות החיים שלו"

מאוורר בעל  10להבים
צריכת חשמל נמוכה ביותר
לוח פיקוד ובקרה בעברית
מאוורר שקט
משנה התדר מותקן בלוח הפיקוד ,אינו חשוף
לקורוזיה וויברציות ומאפשר טיפול נוח
יכולת שינוי זווית הכנף ( )PITCHוזווית הלהב
(פטנט רשום) לכיסוי שטח מקסימלי
אחריות מורחבת

מאווררי בולטק מתאפיינים בצריכת חשמל נמוכה ביותר ( )0.55-2.2KWוספיקות אויר גדולות במיוחד
( .HVLS (High Volume Low Speedהמאווררים עומדים בכל התקנים המחמירים באירופה ומצטיינים באיכותם
ובבטיחותם .לכל כנף התקן בטיחות מיוחד (פטנט רשום) למקרה של פגיעה באחד הלהבים .בולטק מקפידה על
עמידה ללא פשרות בתקני בטיחות מחמירים.

מאווררי תקרה מהירים לחצרות
צינון  /המתנה
מאווררי תקרה לסככות
צריכת חשמל נמוכה ביותר
לוח פיקוד ובקרה בעברית
אפשרות שליטה על כל מאוורר בנפרד
 3הפעלות בלוח  -בקר טמפרטורה  +שעון שבת
 +הפעלה ידנית
יכולת שינוי זווית הכנף ( )PITCHוזווית הלהב
(פטנט רשום) לכיסוי שטח מקסימלי
משנה התדר מותקן בלוח הפיקוד ,אינו חשוף
לקורוזיה וויברציות ,ומאפשר טיפול נוח

צריכת חשמל נמוכה ביותר
מאוורר בעל  10להבים
לוח פיקוד ובקרה בעברית
תוכנה מיוחדת לשילוב מערכות אוורור ,צינון ושער בקר
מאווררים שקטים ואינטנסיבים
משנה התדר מותקן בלוח הפיקוד ,אינו חשוף
לקורוזיה וויברציות ומאפשר טיפול נוח
יכולת שינוי זווית הכנף ( )PITCHוזווית הלהב
(פטנט רשום) לכיסוי שטח מקסימלי
אחריות מורחבת

אחריות מורחבת

מערכות אוורור וצינון

15-14

עולי
נעילה
אוטומטיים

עולי נעילה אוטומטיים -
בוגרות ,עגלות ויונקים
מנגנון אוטומטי לנעילת ראש הפרה
המנגנון מאפשר נעילה של מספר פרות לא מוגבל
העולים לפרות ולעגלות מצוידים במנגנון לנעילת פרה בודדת
מנגנון בטיחותי לרפתן
בכל סוגי העולים אפשר לשנות את המרווח לראש הפרה
בעול ליונקים אפשר להוסיף תושבת לדלי
כל העולים מגלוונים בחום אחרי הריתוך

מידות 75 ,70 ,60 ,50 :ס״מ

עול־טק  -העול הבטיחותי ביותר
בטיחות קודמת לכל
מנגנון נעילה פנימי
שחרור פרה בודדת או קבוצה (נעילה מבוקרת)
שחרור מהיר עליון ותחתון
גישה קלה למזון
מנגנון שקט במיוחד

"הנדסת אנוש והנדסה
ידידותית לבעלי החיים.
בטיחות מעל הכל"

מנגנון נעילה סמוי לבטיחות מרבית
עמדות העול ממוספרות
העול במצב פתוח קבוע
חלקו העליון של העול חלק וללא מכשולים
כיוון גודל העול לפי גיל הפרה

מידות 80 ,75 ,60 :ס״מ

עולי נעילה אוטומטיים

19-18

מיכליות שאיבה ופיזור זבל

טיפול
בשפכים

המיכליות מאפשרות שאיבה של פרש בקר ישירות ממאצרה
או מבורות אחסון ופיזורו בשטח .ניתן להשתמש במיכלית
לפיזור והצנעת פרש הבקר בשדה.

משאבת ואקום בעלת הספק גבוה  11,000עד
 13,800ליטר לדקה
המיכל מייצר גילוון חם ב 480-מעלות
דלת תפעול אחורית רחבה  950מ״מ
מגופים הידראוליים לשאיבה ופיזור
בלמים הידראוליים אינטגרליים
אפשרות לפתח מילוי עילי
מנגנון בטחון כפול למניעת מילוי יתר וגרימת נזק למשאבה
אופציה להצנעה בקרקע תוך כדי פיזור
עמדת שאיבה ניידת למעבר מהיר מבור לבור
זרוע שאיבה הידראולית
גדלים 3000 :ליטר  24000 -ליטר
תפעול פשוט ומהיר
שליטה מתא הנהג על פעולות השאיבה והפיזור

"בולטק מציעה
מגוון רחב של מוצרים
לשינוע ,אחסון
וטיפול בפרש בקר"
טיפול בשפכים

21-20

מערבל טבול

מפרדה לפרש בקר

בנוי לעבודה בתנאים קשים ומותאם לפרש בקר

מפריד ברגי מנירוסטה

בגדלים החל מ KW 2.2 -ועד KW 18.5

רשת נירוסטה  75 ,50ו 100-לפי דרישה

עיצוב אופטימלי למדחף למקסימום הומוגניזציה

תפוקה של  12עד  50קו״ב/שעה (תלוי בחומר הריפוד)

אפשרות לצידוד ולשינוי זווית הערבול לאפקטיביות מרבית

ביצועי מפרדה  25%חומר יבש ביציאה 4-5% -/+

כוונון גובה הערבול

מנוע תלת פאזי 50Hz 400V

להבי מערבל רחבים לערבול קצר ויעיל
( 3להבים לדגמי )POP

קלה לתפעול ולאחזקה

מנוע מוגן מים  -תקן IP 68
תושבת המנוע מיציקת פלדה
בסיס המערבל מנירוסטה

בור תפעולי לאחסון שפכים

צריכת חשמל נמוכה
בור בטון שקוע בקרקע
עומק משתנה עד  3מטר
קירות בטון בעובי  25ס״מ

משאבה טבולה לשאיבת פרש בקר
משאבה צנטריפוגלית עם אימפר פתוח
בגדלים החל מ kw 1.1ועד kw 18.5

חיפוי שכבה עליונה לתפעול נוח
אפשרות להתקנת משפכי שאיבה (מותאם למטב״ח
ולמכליות שאיבה)
הבור מאפשר תפעול בטיחותי

משאבה אנכית או אופקית
למספר רב של יישומים  -שאיבה ,ערבול ,שטיפה
תוכננה במיוחד לשאיבת פרש בקר
שיטת  KNIFE SYSTEMלקיצוץ חומרים קשים
חלקי המשאבה מיציקת פלדה
מנוע מוגן מים  -תקן IP 68

מאצרה תפעולית
רצפת בטון בעובי  15ס״מ
קירות בטון בעובי  20ס״מ
שיפוע מותאם לכניסת טרקטור
עומק וגודל משתנים

טיפול בשפכים

23-22

מקרב מזון BOBMAN -

מקרבי
מזון
מקרב
מזון
ממונע

מקרב והופך את המזון
שומר על טריות המנה
אוסף שאריות
אין צורך ברישיון נהיגה
עלות תפעול נמוכה מאוד
בטיחות בתקנים אירופאים

"קיים צורך תמידי
במערכות אשר ישפרו
את רווחיות הרפת ואת
איכות חיי החקלאי"
מקרב מזון ממונע

25-24

מערכות
צינון וערפול
בלחץ גבוה

מערכות צינון וערפול בלחץ גבוה

27-26
16-17

מברשת גירוד חשמלית בודדת

מוצרים
נוספים

פינוק לפרה
קל להתקנה
ניקוי וחידוש פרווה

מברשת גירוד חשמלית כפולה
פינוק לפרה
קל להתקנה
ניקוי וחידוש פרווה

בולטק מציעה
מגוון רחב
של מוצרי עזר לרפתן
מלונה לעגלות
המלונה בנויה בשיטת הלגו ,ומאפשרת הרכבה ופירוק של
הדפנות בקלות
המלונה מכוסה בפל-רוף העמיד מפני קרינת השמש

מזרן גומי לתאי רביצה
מזרן ספוג איכותי
דחיסות החומר במזרן מותאמת לנוחיות הפרה

כלוב יונקים
הכלוב בעל רצפת פלסטיק נשלפת
נוח לרחיצה ,קל ונוח להזזה
הכלוב מגולוון ״גילוון חם״ לאחר הריתוך

המלונה מגלוונת ״גילוון חם״ לאחר הריתוך

מוצרים נוספים

29-28

אחזקה
ושירות

בולטק רואה ברפת דרך חיים.
המוטו שלנו:
לסייע לרפתנים לשפר את סביבת
העבודה הן בצד המקצועי והן בצד
הכלכלי .זאת ,תוך שיפור מתמשך
ברמת השרות ,בהגדלת סל המוצרים,
ובמציאת פתרונות יצירתיים.

אחזקה ושירות

28-29
31-30

04-6231057 טל׳
04-6231046 פקס
bulltech@bultech.co.il מייל

www.bulltech.co.il

