HHR 3000 Pro
Handläsaren HHR 3000 Pro är utformad för
att klara de krävande förhållandena i ladugården. Med denna läsare kan dra nytta av
de många möjligheter som elektronisk
öronmärkning ger.
Effektiv och säker registrering
Användning av läsare säkerställer kvaliteten
på uppgifterna och är mycket tidsbesparande jämfört med manuell avläsning
och registrering av antalet djur. Du slipper
tidskrävande noterande för hand, och
risken för fel blir mindre.

Robust handhållen läsare med bra prestanda

Detta gör att du kommer att uppnå en
rationell, effektiv och tillförlitlig registrering
och hantering av djur, både på gården
och på bete.
Bra prestanda och läsavstånd
HHR 3000 Pro kan läsa både E23 Combi ®
FDX-B öronmärken för får och E30 Combi ®
HDX öronmärken för nötkreatur och svin.
Läsaren kan användas med kort eller lång
antenn. Med lång antenn gör det lättare att
läsa av märket utan att skrämma djuret eller
skada sig själva.

HHR 3000 Pro levereras med:
-

Kort eller lång antenn

-

USB och RS 232 gränssnitt

-

Brukarväglädning

-

Kombinerad ladd- och USB-kabel

-

Solid väska

Kort eller lång antenn

-

Panelantenn

-

Bluetooth

-

RS 232 kabelset

-

Billaddare

OS ID® Stallmästaren AB
Skaragatan 10
53133 Lidköping

HHR 3000 Pro finns även med panelantenn.
Antennen kopplas till läsaren och placeras i
vågutrustningar, drivgångar och liknande.
Datautväxling
HHR 3000 Pro levereras med ett enkelt PCprogram för att överföra data mellan
läsaren och din PC. Läsarens program kan
enkelt uppdateras från PC.

Robust och användarvänlig
HHR 3000 Pro är välbalanserad och lätt att
jobba med, även under
långa tidsperioder.
Läsaren är vattentät
och kan rengöras
med en fuktig trasa.
Displayen har stora
knappar och
användarvänliga
funktioner.
En tydlig optisk
och akustisk signal
indikerar att
avläsningen är
registrerad och
registreringen visas
samtidigt på läsarens
display.

Tilläggsutrustning:
-

Oavsett om du väljer kort eller lång antenn,
är läsavståndet för Combi E23 ® 30 cm;
Combi E30 ® 50 cm.

Den goda batterikapaciteten gör att du
kan arbeta hela dagen
utan att behöva ladda
batteriet.
HHR 3000 Pro med
kort antenn (10 cm)
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