
MĚJTE SVÉ NÁKLADY 
DENNĚ POD KONTROLOU

MANAGEMENT KRMENÍ & SYSTÉM VÁŽENÍ
Přeměňte způsob krmení Vašeho stáda pomocí aplikace CowConnect, který se dá nainstalovat 
na jakoukoli značku a model míchacího vozu. 

PRECIZNOST KRMENÍ  
MÍCHEJTE A KRMTE  
JAKO TÝM
 
Mějte kdykoli přehled  
o preciznosti krmení, krmných 
dávkách, stavu skladu a údaje  
o dojivosti pod jednou aplikací 
ve Vašem mobilu.
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NAINSTALOVAT APLIKACI PŘIPOJIT SE K WIFI ZAČÍNÁME KRMIT

 CowConnect nabízí unikátní systém pro jednoduché  
řízení krmení a vážení s přesným mícháním.

 Snadné zadávání krmných dávek, rychlá reakce  
na změny v KD (úprava sušiny).

 Denně spolehlivé zprávy o příjmu krmiva.

 Monitoring preciznosti krmení a zbytků.

 Propojením s dojírnou získáte klíčové údaje o jednotlivých skupinách krav,  
o dojivosti, účinnosti krmiva, příjmu krmiva a nákladech na něj.

 Sledování skladových zásob.

 Neomezený přístup ke krmné dávce, od majitele, zootechnika,  
výživového poradce až po krmiče.

 Kompatibilní se všemi značkami krmných vozů.

 Původní váha je nahrazena moderním 8” nárazuvzdorným tabletem  
umísťněným v kabině traktoru, či samochodu.

 Nezávazné a bezplatné zapůjčení na 90 dnů.



Agete s.r.o
+420 602 447 134
agete@agete.cz
t.ledajaks@agete.cz

Bodit s.r.o.
+420 734 675 547
michal.holik@bodit.cz
www.bodit.cz

ZAČÍNÁME
Vyberte program, který odpovídá
počtu dojnic a všemu co chete mít
na farmě pod kontrolou.

PROPOJTE SE ONLINE
S KRMNÝM VOZEM

VYBERTE SI PROGRAM DLE VAŠICH POŽADAVKŮ

VYUŽIJTE PŘEHLEDNÉ KRMENÍ  
PŘES TABLET ČI MOBIL

Promo video na
cowconect.net/video

LITE PREMIUM
PRO

12 měsíců zdarma Management stáda zdarma

První 3 měsíce zdarma

Úpravy dávek přímo přes tablet  
v aplikaci nebo přes počítac.

Okamžitá online synchronizace 
krmných dávek na všech 
používaných zařízeních.

Kontrola přesnosti jednotlivých 
krmných dávek.

Přehled o zbytcích,  
vážení / míchání krmiva.

Údaje o dadavatelích a 
odběratelích.

 Správa přístupu jednotlivých 
uživatelů.

 Přehledné statistiky všech údajů

Možnost vytváření krmných 
podskupin na jeden krmný vůz. 

Korekce sušiny  
v závislosti na počasí. 

Hlídání aktuálního stavu skladu  
s jednotlivými komponenty

Statistiky všech údajů. 
Přehledná správa managementu 

krmení receptur.

PREMIUM rozšířené grafy  
příjem sušiny vs. příjmy  

a výdaje za krmivo. 
Možnost použití na vícero farmách 

v rámci jedné společnosti

Statistiky všech údajů.
Přehledná správa managementu 

krmení receptur.
Management krmiv, premixů  

a ostatních komponentů.
 Hlídání a inventura  

skladových zásob 
PRO grafy Příjem sušiny vs. příjmy 

a výdaje za krmivo.
Management stádaManagement stáda *

Produkce mléka **
Produkce mléka ** 

Optimalizace krmiva ***

Management stáda *
Produkce mléka **

Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Ceny se mohou změnit.

* Vybrané systémy správy stáda.  ** Specifické pro dannou zemi.  *** K dispozici v polovině roku 2021.

Předplatné zahrnuje:

Datovou SIM kartu a ukládání Data na Cloudu Aplikaci a její upgade 24/7 Podpora

PŘEDPLATNÉ PROGRAMU
 LITE OBSAHUJE

OBSAHUJE VŠECHY FUNKCE 
PROGRAMU PRO A K TOMU 

JEŠTĚ NAVÍC

OBSAHUJE VŠECHY FUNKCE 
PROGRAMU LITE A K TOMU 

JEŠTĚ NAVÍC

MOŽNOSTI

MOŽNOSTI

MOŽNOSTI

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA


