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2 OM GALLAGHER

VI UTVECKLAR DESSA 
PRODUKTER MED STÖD 
AV FEEDBACK FRÅN 
ÅTERFÖRSÄLJARE OCH 
KUNDER

Årtionden av praktisk erfarenhet 
och lyssnande på boskapsuppfö-
dare från hela världen betyder att 
Gallagher vet deras unika behov 
och kan skapa lösningar som erb-
juder nya möjligheter till bättre 
boskapsuppfödning.

GÖR DET ENKELT FÖR 
DIG SJÄLV OCH VÄLJ 
GALLAGHER

Smarta och enkla lösningar 
som gör boskapsuppfödningen 
enklare och lönsammare - det 
är Gallagher när det är som 
bäst.

GARANTERAT LÄMPLIGA FÖR 
BOSKAPS UPPFÖDARE

Alla Gallaghers produkter måste 
klara boskapsuppfödningens 
utmaningar innan de lämnar fabriken. 
Våra apparater genomgår ett av 
många stränga färdighetstest för 
att kontrollera att de fungerar under 
sämsta tänkbara förhållanden.



3INNEHÅLL

Med mer än 80 års erfarenhet inom 
jordbrukssektorn och ett rykte om sig att 
erbjuda banbrytande innovationer, går 
Gallagher i spetsen när det gäller våg- och 
EID-lösningar. Med ett komplett sortiment 
av utrustning för djurvägning, datainsamling 
och EID-system/läsning.
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LIVET SOM LANTBRUKARE 
KAN VARA ETT BRA LIV, 
MEN ENKELT ÄR DET 
DEFINITIVT INTE...

Bill Gallagher senior var själv
boskapsuppfödare och förstod
boskapsuppfödningens
utmaningar och ville göra det
enklare. Det är precis vad han 
gjorde när han på 30-talet 
uppfann det första elstängslet 
på Nya Zealand. 75 år senare 
samarbetar vi fortfarande med
boskapsuppfödare för att göra 
det tunga arbetet enklare.
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”Jag gör sorteringslistor på HR5 och bearbetar 600 hindar på en timme - 
sorterar 8 olika vägar, vilket är ovärderligt vid parning. Tidigare var detta 
ett stort jobb, men nu är det jätteenkelt.” 

Mark Tapley Peel Forest Estate   
(South Canterbury, Nya Zealand)

”Med informationen som kan hämtas på 
Gallagher TW-3 blir det mycket enklare att hålla 
reda på till exempel ras, dräktighetsstatus, etc.”

Mark Howard 
(Central Queensland, Nya Zeeland) 

En investering i ett vägningssystem är det första steget för jordbrukare som  
letar efter en effektivare  produktion på gården.

Vägning är en ytterst viktig komponent för 
bättre beslutsfattande på gården och vågen/
datainsamlaren och EID-utrustningen är verktyg 
som gör detta möjligt. Investeringen du gör i 
denna utrustning kommer vara en av de bästa 
investeringarna som du gör i gården. Du kommer 
få avkastning direkt och med tiden finns det 

möjlighet till en rejäl förtjänst på investerat 
kapital.

Inte ens jordbrukare som är mycket duktiga 
på att uppskatta vikt med ögonen kommer att 
kunna vara så noggranna eller konsekventa vid 
viktbedömningen som en våg.

Fördelar med vägning och elektronisk identifiering
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Möjligheter att dra fördel av din 
våginvestering

Med informationen från regelbunden vägning av 
dina djur kan man:
• Fastställa den bästa tiden för att sälja dina 

boskap och få maximal avkastning
• Fatta välgrundade ekonomiska beslut
• Indikera djurens hälsostatus
•  Identifiera om du kommer att nå din målvikt 

- antingen för att para kvigor eller tackor eller 
för att sälja slaktdjur

• Optimera produktionen av dräktiga och 
ickedräktiga djur

• Utvärdera genetiska skillnader hos djur och ta 
fram uppskattningar av genetisk potential 
(Estimated Breeding Values – EBV:er)

Fördelarna med regelbunden 
viktkontroll är övertyganden

Viktinformationens värde går längre än att bara 
kunna fatta bättre beslut för individerna eller 
en samling djur som du väger en viss dag. Ju 
större viktdatabas med mer levande vikttrender 
du har för olika djurklasser under ett antal år, 
desto bättre utgångsläge har du för framtida 
beslutsfattande. 

Med historiken kan du göra mer korrekta 
prognoser för framtida prestanda hos dina djur 
och även identifiera när problem kan uppstå, så 
att du kan vidta förebyggande åtgärder innan de 
påverkar resultatet. 

Historiken kan exempelvis visa att mask börjar 
påverka vikten hos dina ungdjur i början av ex. 
februari varje år. Med hjälp av denna information 
kan du då behandla djuren innan, i stället för att 
vänta på att problemet uppstår.

Du kommer att kunna förutspå mer korrekta  
resultat som gör det möjligt för dig att planera 
bättre på gården och fatta bättre beslut innan 
minskad produktivitet inträffar, vilket i sin tur 
förbättrar lönsamheten.
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SYSTEMALTERNATIV

Endast EIDEndast vägning
Ett snabbt, enkelt och noggrant sätt att samla in 
djuruppgifter och följa lagstiftningen.

Ett kraftfullt men enkelt system för noggrann 
vägning av djur, så att djurprestationer kan följas.

Varför använda EID (Elektronisk 
identifiering)?

• Snabb, enkel och noggrann registrering av EID och/eller 
djuruppgifter

• Läsa och överföra djurs ID
• Koppla lamm/kalvar till mödrarna
• Fastställa visuella ID-nummer för EID på fältet
• Lägga till och hantera uppgifter, som hullbedömning och 

anteckningar om djuren
• Sortera djur i grupper utifrån EID-nummer
• Utvärdera sammanslagna grupper och aktuella djur

Varför väga?

• Mäta foderomvandlingen för att optimera avkastningen 
genom att kontrollera viktökningen under en viss 
tidsperiod

• Kontrollera boskapens hälsa
• Bestämma boskapens vikt innan parning
• Fastställa vikten hos nyfödda
• Noggrant fastställa antalet djur i kreatursbesättningen
• Välja djur efter vikt för försäljning eller slakt
• Utvärdera parningsprestationer för genetiskt urval
• Dra full nytta av djur med elektronisk öronmärkning

Taggläsare för elektronisk identifiering (EID) pag. 21Vågar och datainsamlare    pag. 9 
Lastskenor, plattformar och tillbehör  pag. 19
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SYSTEMALTERNATIV

Våg- och EID-system
Det bästa alternativet för boskapsuppfödare som vill göra sin verksamhet mer lönsam är ett system 
som automatiserar djurhanteringen helt och därmed sparar tid och pengar.

Varför en totallösning för vägning och 
EID?

Fälthantering
• Mindre tid och arbete - apparaturen läser av snabbt och 

effektivt, varpå vikten kopplas automatiskt till  
djur-ID

• Bättre noggrannhet - mänskliga fel undviks och 
ofullständiga eller felaktiga uppgifter förekommer

• Bättre tillgång till djurinformation - se fullständig 
vikthistorik på djuret direkt vid vågburen

• Direktåtergivning av viktökningens utveckling 
• Automatisk sortering efter vikt, EID-nummer eller annat

Boskapens värdeökning
• Identifiering av dåligt presterande djur - behandling, 

tilldelning till en annan fodergrupp eller tidigt avslut
• Rätt avmaskningsnivå - maximal effektivitet vid 

behandling och minimala behandlingskostnader
• Uppfylla de viktintervaller som krävs - noggrant urval av 

djur utifrån vikt, för maximal vinst

”Vårt vågsystem 
från Gallagher har 
gjort vägningen 
av boskap enklare. 
Och vi förlorar 
inte längre pengar 
genom att avmaska 
för ofta eller för 
sällan.”

Graham Smith

Vågar och datainsamlare   pag. 9 
Lastskenor, plattformar och tillbehör  pag. 19
EID-antennpaneler    pag. 27
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Vågar

• Automatisk och korrekt vägning – även vid vägning av 
livliga djur som rör sig

• Support och stöd direkt i vågen
• Våg som är enkel att använda med pekskärmsnavigering
• Kompatibilitet med EID-taggläsare, sorterare och annan 

utrustning
• Möjlighet  till att använda programvaran i vågen eller 

skicka informationen till annan programvara till sin ex. 
dator

• Perfekt utformad för att skydda och klara av 
användningen i lantbruksmiljöer

• Möjlighet att utöka eller bygga ut vågsystemet om 
behoven ändras eller växer

Vad är fördelarna

Vågbalkar

• Lång livslängd med galvaniserat chassi
• En skyddad kabelkonstruktion för att minimera skador
• Allmänna konstruktionsegenskaper som icke rörliga delar 

som gör dem enkla att underhålla på lång sikt

Vågar & 
Datainsamlare
Vågar och datainsamlare 
från Gallagher finns i allt från 
standardmodeller för automatisk 
vägning till de mest moderna 
systemen för vägning och 
datainsamling.

TWR-5 väger boskap och samlar in data för förbättrad boskapsskötsel TW-1 Våg och Sheep Auto Drafter
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LASTSKENOR, PLATTFORMAR OCH TILLBEHÖR

SNABBVÄGNINGSKIT

Denna lite mer avancerade men 
lättanvända våg med pekskärm och 
integrerad EID-läsare är en verklig 
revolution för vägning och elektrisk 
identifiering på gården. Förenklar 
avläsningen av EID och sparar 
livsdata och egenskaper

Våg med integrerad EID-läsare, 
basmodell med enkel användning och 
pekskärm. Du kan sortera efter vikt 
och registrera anteckningar för djur.

EID-kompatibel basvåg som är enkel 
att använda, med pekskärm. Låter 
dig sortera efter vikt och registrera 
djuranteckningar.

En komplett produktlinje för alla typer av vågkonfigurationer.

Vägning behöver inte vara dyrt och/
eller komplicerat. Gör vägningen 
enkel med ett av våra Snabbvågskit.

Helt elektronisk våg för individuell 
vägning av djur såsom kalvar eller 
får. Vågen kan kopplas till den 
elektroniska öronmärkningen (EID) 
för en perfekt registrering av vikter 
och annan information om djuren. 
Vågen är utrustad med wifi vilket gör 
att data skickas direkt till Gallaghers 
applikation i molnet. Snabbt, enkelt 
och trådlöst.

Avancerad, EID-kompatibel, enkel 
att använda pekskärmsvåg och 
datainsamlare. Låter dig registrera 
och sortera efter livsdata och känne-
tecken.

Den perfekta vågen för att börja 
väga djur. Övervaka djurens vikt för 
att förstå produktiviteten. Tack vare 
enkel installation, användarvänlig 
utformning och anslutbarheten 
med appen Gallagher Animal 
Performance är W0-vågen den 
perfekta lösningen för djurägare som 
vill börja övervaka vikten. 

W1 - 025018

TW-3 - 026039

W0 - 025001

TWR-5 - 260600 TWR-1 - 026022

TW-1 - 026015
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  MINA DJUR HAR 
ETT ELEKTRONISKT 
ÖRONMÄRKE

BÄRBAR SMARTA LÄSARE  
•	 Kan läsa öronmärken kontinuerligt
•	 	Stor tydlig läsbar LCD-skärm
•	 Användarvänlig

HR4
068944
•	 Registrera 3 egenskaper

HR5
033037
•	 Registrera 9 egenskaper
•	 Koppla modern till avkomma

  DU VILL SAMLA 
IN ENSKILDA 
DJURUPPGIFTER

  DU VILL KUNNA 
ANALYSERA DINA 
INDIVIDUELLA 
DJURUPPGIFTER

ENDAST IDENTIFIERING
Samla in och analysera enskilda 

djurdata.

  MINA DJUR HAR INTE 
NÅGON ELEKTRONISK 
ÖRONMÄRKNING

W-0
025001
•	 Lätt att använda
•	 Gårdsäker
•	 	Fungerar med applikationen 

Gallagher Animal Performance

  DU KAN BARA VÄGA 
DINA DJURKG

ENDAST VÄGNING
Få insikt i djurvikter.

  MINA DJUR HAR 
ETT ELEKTRONISKT 
ÖRONMÄRKE

  DU VILL VÄGA DINA 
DJUR  KG

  DU VILL SAMLA 
IN ENSKILDA 
DJURUPPGIFTER

BÄRBAR  
SMART LÄSAR HR4
068944

TRÅDLÖSA  VÅGBALKAR
•	 063300 5000kg - 1000mm
•	 061306 2500kg - 1000mm
•	 060309 2500kg - 600mm

VÄGNING OCH EID
Övervakar individuella djurvikter.

W1
025018
•	 Lätt att använda
•	 Gårdsäker
•	 	Fungerar med applikationen 

Gallagher Animal Performance

GALLAGHER RÅD

VÅGBALKAR
•	 028672 5000kg - 1000mm
•	 028665 2500kg - 1000mm
•	 028610 2500kg - 600mm
•	 065007 1500kg - 580mm

TRÅDLÖSA  VÅGBALKAR
•	 063300 5000kg - 1000mm
•	 061306 2500kg - 1000mm
•	 060309 2500kg - 600mm

ANIMAL PERFORMANCE PLUS 
APPLICATION
•	 	Få tillgång till inspelade data när 

som helst och var som helst
•	 	Förvandlar din smartphone till en 

våg
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  MINA DJUR HAR 
ETT ELEKTRONISKT 
ÖRONMÄRKE

BÄRBAR  
SMART LÄSAR HR5
033037

  DU VILL VÄGA DINA 
DJUR  KG

  DU VILL GÄRNA 
SORTERA DJUREN  

  DU VILL SAMLA 
IN ENSKILDA 
DJURUPPGIFTER

  DU VILL KUNNA 
ANALYSERA DINA 
INDIVIDUELLA 
DJURUPPGIFTER

BÄRBAR  
SMART LÄSAR HR4
068944

TRÅDLÖSA  VÅGBALKAR
•	 063300 5000kg - 1000mm
•	 061306 2500kg - 1000mm
•	 060309 2500kg - 600mm

FAST ANTENNA-
ORDNING
031248

VÄGNING, IDENTIFIERING  
OCH INSAMLING AV DJURDATA

Övervaka individuella djurvikter och samla in och 
analysera djurdata 

TW-1
026015
•	 Touchscreen
•	 	Viktökning individuella djur och 

grupper
•	 Sortera i 9 grupper

TW-3
026039
•	 Touchscreen
•	 Registrera 3 egenskaper
•	 	Viktökning individuella djur och 

grupper
•	 Sortera i 9 grupper

TWR-1
026022
• Inbyggd EID-läsare
•	 Touchscreen
•	 	Viktökning individuella djur och 

grupper
•	 Sortera i 9 grupper

INSIKTER
LÖNAR SIG!

TWR-5
260600
• Inbyggd EID-läsare
•	 Touchscreen
•	 Registrera 9 egenskaper
•	 	Viktökning individuella djur och 

grupper
•	 Sortera i 9 grupper
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Magi utan trollspö. En våg som även läser av EID-taggar.
Revolutionerande TWR-1 och TWR-5 gör det kompletta våg- och EID-systemet 
snabbare och enklare än någonsin. Systemen har, som första system på 
marknaden, en integrerad EID-läsare som förenklar vägningsprocessen och 
insamlingen av djurdata.

Twr-5 & TWR-1 | 260600 & 026022

Marknadsledande pekskärmsteknik – 
Fullfärg pekskärm som kan läsas av utomhus.

Djuranteckningar och 
meddelandelarm - Reg-
istrera anteckningar om 
djur direkt på plats för 
senare granskning. Med-
delandelarm ljuder när 
djurets tagg läses av.

Registrera behandlingar 
direkt - Djur kan vägas och 
få rätt dosering, och allt 
detta registreras på vågen 
vid behandlingstidpunkten. 
(TWR-5)

Omfattande livsdata och tillägg 
- Perfekt för lantbrukare som 
vill registrera och granska mer 
information än bara vikten. Kan 
registrera upp till 9 tillägg av 
information per gång. (TWR-5)

Djurdataanalys på enhet - 
Visar individuella viktöknings- 
samt viktfördelningsdiagram 
för alla djur under ett 
vägningstillfälle.

Sortera efter vikt, 
viktökning eller ID-
lista - Separera enkelt 
djur i behandlings- eller 
förvaltningsgrupper. 
Ansluter till automatiska 
sorterare för förenklad 
djurhantering

Optimal användarvänlighet - 
Utformningen av programvaran 
och alla funktioner har 
tagits fram tillsammans med 
lantbrukare för att säkerställa 
maximal användarvänlighet.

Slitstark, robust utsida 
– Slitstark, vattentät 
design redo för gårdslivet.

Integrerad EID-
läsare - tack vare den 
inbyggda EID-läsaren 
kan lantbrukaren 
koppla vågen direkt till 
en EID-antenn för att 
spara vikter och enkelt 
skanna EID-taggar. Då 
behöver de inte köpa 
en separat EID-läsare.

Integrerad hjälp, 24/7 
- Hela produktmanualen 
finns laddad i produkten. 
Hjälp är bara ett klick bort.

Hela paketet, redo att sätta igång

 

INBYGGD 

TAGGLÄSARE

TWR-5
260600

TWR-1
026022

• Pekskärmsvåg med EID-läsare
• Samla in data för att optimera 

djurprestanda

• Våg som är enkel att använda med pekskärm, 
datainsamlare och EID-läsare

• Registrera och se upp till nio kännetecken för 
att optimera djurprestationerna
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Gallaghers nya TW-vågserie står med sina vågar och datainsamlare för en helt 
ny utvecklad strategi för att väga och analysera uppgifter om boskap. 

Denna TW-serie har utvecklats tack vare ett intensivt 
samarbete med våra slutanvändare. Därmed fick 
vi en bra bild av de behov som TW-serien måste 
klara, där ”användarvänlighet” blev den viktigaste 
utgångspunkten. 

Vid användning av TW-vågen är varje steg enkel och 
lätt att förstå. Eftersom hjälpfunktionen är inbyggd, är 
det alltid möjligt att få tillgång till bruksanvisningen. 
TW-vågarnas bildskärmar är försedda med härdat, 
reptåligt glas, har hög upplösning och har en pekskärm 
i fullfärg. Pekskärmen är fullt läsbar även i direkt 
solljus. 

TW-Vågarna är konstruerade som starka och robusta 
enheter för att alltid fungera på topp i det typiska 
gårdslivet.  

TW-vågserien erbjuder en markant fördel jämfört med 
konkurrerande varumärken genom anslutningen till 
Gallaghers egna software-system Gallagher Animal 
Performance (GAP). GAP erbjuder enkel tillgång till 
djurinformation, snabb analys och insikt i individuella 
djurs och djurgruppers prestationer. Alla data som 
registreras med TW-vågserien kan överföras direkt till 
GAP-programmet. Fördelen är att data inte behöver 
matas in två gånger.

Satsa på bekvämlighet och enkelhet med 
Gallaghers nya TW-vågserie!

Viktökning med en 
knapptryckning.
• Utvecklad tillsammans med 

slutanvändare
• Lätt och enkel att använda
• LCD-pekskärm som till och med är 

läsbar i direkt solljus
• 7” skärm med härdat och reptåligt glas
• Stöder sorteringssystem för boskapen

SOL LÄSLIGLCD-PEKSKÄRM

”Våra data är mer exakta. Vi vet precis vilket djur som 
kommer och vilket som inte kommer. Vilket djur som kostar 
pengar och vilket djur som ger pengar. Dessutom är den 
enkel att använda, den är som en stor smarttelefon med 
en pekskärm och man kan även kommunicera med den via 
telefonen som gör allt ännu enklare.”

Danny Attard  
(QLD, Nya Zeeland) 

TW-3 & TW-1 VÅGAR
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De nya pekskärmsvågarna från Gallagher gör vägning och datahantering enklare 
än någonsin tidigare.
Gallaghers vågar är mycket enkla att använda och ger professionella lantbrukare ett innovativt 
vågsystem som är slitstarkt, pålitligt och korrekt.

Marknadsledande pekskärmsteknik – 
Fullfärg pekskärm som kan läsas av utomhus.

Djuranteckningar och med-
delandelarm - Registrera 
anteckningar om djur direkt 
på plats för senare gransk-
ning. Meddelandelarm ljuder 
när djurets tagg läses av.

Registrera behandlingar 
direkt - Djur kan vägas och få 
rätt dosering, och allt detta 
registreras på vågen vid 
behandlingstidpunkten. (TW-3)

Registrera livsdata och 
kännetecken - Perfekt för 
lantbrukaren som vill registrera 
och granska mer information än 
bara vikten. Kan registrera upp till 
tre kännetecken per gång.  (TW-3)

Djurdataanalys på enhet - 
Visar individuella viktöknings- 
samt viktfördelningsdiagram 
för alla djur under ett 
vägningstillfälle.

Sortera efter vikt, 
viktökning eller ID-
lista - Separera enkelt 
djur i behandlings- eller 
förvaltningsgrupper. 
Ansluter till automatiska 
sorterare för förenklad 
djurhantering

Optimal användarvänlighet - 
Utformningen av programvaran 
och alla funktioner har 
tagits fram tillsammans med 
lantbrukare för att säkerställa 
maximal användarvänlighet.

Slitstark, robust utsida 
– Slitstark, vattentät 
design redo för gårdslivet.

Hela paketet, redo att sätta igång – 
Anslut till befintliga vågbalkar, så har du 
allting du behöver för att börja väga.

Integrerad hjälp, 24/7 
- Hela produktmanualen 
finns laddad i produkten. 
Hjälp är bara ett klick bort.

Flexibla monteringsalternativ och 
flexibla anslutningsalternativ

Serial Port 
Ingår

TW-3
026039

TW-1
026015

• Viktökning ses direkt med en fingertryckning
• Samla in data och optimera dina resultat

• Komplett djurhistorik tas fram direkt med en 
fingertryckning

•  egistrera och analysera djurdata för att 
optimera resultatet

Tw-3 & TW-1 | 026039 & 026015
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W0 |  025001

Laddningsbart batteri 
med lång livslängd

Lätt att använda

Vikt automatisk eller
att fångas manuellt

lättläst display

Passar alla husdjur

Gårdsbeständig 
och robust yttre 
konstruktion

Den perfekta vågen för att börja väga djuren.
Övervaka djurens vikt för bättre överblick över tillväxten.

Fungerar med 
programvaran Gallagher 
Animal Performance via 
bluetooth

Den perfekta EID-kompatibla vågen för att börja väga djuren.
Skicka viktdata för djuren direkt till Gallaghers applikation i molnet via bluetooth 
eller wifi. Snabbt, enkelt och trådlöst.

W1 | 025018

Fungerar med programvaran 
Gallagher Animal Performance via 
bluetooth

Laddningsbart 
batteri med lång 
livslängd

Lätt att använda

Vikt automatisk eller
att fångas manuellt

lättläst display

Uppkoppling 
via wifi och 
bluetooth

Passar alla husdjur

Gårdsbeständig och robust 
yttre konstruktion

Taggregistreringsalternativ 
(EID, VID eller båda)

Lämplig för permanent eller 
tillfällig uppställning

NYHET 
MED 

WIFI-UPPKOPPLING!
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Funktioner TWR-5 TWR-1 TW-3 TW-1 W1 w0

DRIFT & DATAINSAMLING

Manuella och automatiska 
viktlåsningsalternativ • • • • • •

Tilldela visuellt tagg-nummer, vikt och 
EID-nummer • • • • •

Beräknar genomsnittlig daglig viktökning 
och slaktvikt. • • • • •

Max antal djurregistreringar 1.000.000+ 1.000.000+ 1.000.000+ 1.000.000+ 1.000.000+

Antal sparade tillägg per omgång 9 3

Individuella djuranteckningar och vikter • • • • •

Flera anpassade definitioner för 
kännetecken (t.ex. blodgrupper, genetik, 
hullbedömning, etc.) för att samla in och 
redigera data

• •

Beräkningar efter vikt (t.ex. doser eller 
slaktvikt) • •

Granska djurets hela historik på gården • • • • •

Hantera behandlingar och tillhörande 
karenstid • •

SORTERING

Sortering efter levande vikt • • • •

Sorteringsstatistik registreras på 
skärmen • • • • •

Automatiskt sorteringsgränssnitt • • • •

Sortering efter elektroniskt ID-nummer • • • •

Sortering baserad på genomsnittlig daglig 
ökning (Average Daily Gain, ADG) eller 
anpassade beräkningar

• • • •

ANSLUTBARHET

Kompatibel med trådlösa lastskenor • • • • •

Automatisk igenkänning och kalibrering av 
vågbalkar • • • • • •

Integrerad EID-läsare • •  

Bluetooth-anslutning till EID-läsare • • • • •

Bluetooth-anslutning till EID-läsare och 
sorterare • • • •

Wifi-anslutbarhet • • • •  •
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Vägning behöver inte vara dyrt och/eller komplicerat. Gör vägningen enkel med ett av våra 
Snabbvågskit.

Snabbvägningskit

SNABBVÅG KIT 600/TW-1
082384

SNABBVÅG KIT 600/W1
086146

SNABBVÅG KIT 1000/W0
084593

SNABBVÄGNINGSKIT 1000/TW-1
082391

SNABBVÄGNINGSKIT 1000/W1
086139

SNABBVÄGNINGSKIT 580/W0
084586

• Våg W0 (025001)
• Vågbalkar - 2.500 kg - 1.000 

mm (028665)

Vågsystem med uppkoppling 
via bluetooth och wifi, för ännu 
snabbare uppdatering av alla 
data, med 1000 mm lastskenor. 
Kompatibel med EID.

• Våg W0 (025001)
• Vågbalkar - 2.500 kg - 1.000 

mm (028665)

Det perfekta basvägsystemet för 
att börja väga djur. Perfekt för 
djur och allmänt bruk.

• Våg W0 (025001)
• Vågbalkar - 2.500 kg - 1.000 

mm (028665)

Det perfekta basvägsystemet för 
att börja väga djur. Perfekt för 
djur och allmänt bruk.

• Våg W0 (025001)
• Vågbalkar - 1.500 kg - 600 mm 

(065007)

Vågsystem med pekskärm för att 
inte bara väga, utan också sortera 
boskapen. Kompatibel med EID. 
Uppkoppling via bluetooth och wifi. 

• Våg W0 (025001)
• Vågbalkar - 1.500 kg - 600 mm 

(065007)

Det perfekta basvägsystemet för att 
börja väga djur. Perfekt för djur och 
allmänt bruk.

• Våg W0 (025001)
• Vågbalkar - 1.500 kg - 580 mm 

(065007)

Det perfekta basvägsystemet för att 
börja väga djur. Perfekt för djur och 
allmänt bruk.

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

SNABBVÄGNINGSKIT LC300/W0
084609

• Våg W0 (025001)
• Lastskena - 300 kg (055008)

Det perfekta basvägsystemet för att
börja väga djur. Perfekt för djur och
allmänt bruk.
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Det har aldrig varit lika enkelt att väga djuren! Använd telefonen för att avläsa vikten genom att 
ansluta den med appen Animal Performance+ via bluetooth.  Det är fortfarande möjligt att ansluta den 
direkt till en Gallagher-våg för mer avancerad övervakning av djurens tillväxt.  
Med dessa nya trådlösa lastskenor eliminerar man den vanligaste källan till störningar vid traditionella 
lastskenor: kablarna. Skicka viktdata direkt till appen Animal Performance+ eller till Gallagher-vågen 
via bluetooth. De trådlösa lastskenorna har inga sladdar som kan gnagas sönder av skadedjur eller 
trampas sönder av boskapen, och inga traditionella anslutningar som kan gå sönder.  
Lastskenorna placeras under en plattform eller en vågbur för vägning av all slags boskap och exotiska 
djur. Alla Gallaghers lastskenor har mycket hög beständighet mot korrosion. 
Den trådlösa lastskenan finns i flera mått för alla våguppställningar och erbjuder därför en perfekt 
lösning för alla boskapsuppfödare.

Trådlösa lastskenor

KRAFTIGA TRÅDLÖSA 
VÅGBALKAR
063300

TRÅDLÖSA 
VÅGBALKAR
060309

TRÅDLÖSA 
VÅGBALKAR
061306

Dessa lastskenor klarar 
tryckbelastningar och är 
perfekt för permanent 
installation under stora 
vågburar.
2 års garanti

Lastskenor passar 
under en plattform. 
Lätt konstruktion som 
passar under de flesta 
boskapsplattformar. 
Slitstark, galvaniserad 
stålram. 2 års garanti

Passar de flesta 
plattformsformat med 
sina förborrade hål på 
ovansidan.
2 års garanti

5.000 kg vågkapacitet
1.000 mm

2.500 kg vågkapacitet
580mm

2.500 kg vågkapacitet
600mm eller 1.000 mm

NYHET!

• Med appen Gallagher Animal 
Performance+ kan du använda 
telefonen för att avläsa vikten och 
sedan skicka viktresultaten via 
bluetooth. Eller ansluta trådlöst via 
bluetooth med en Gallagher-våg. 

• Inga kablar vilket innebär mindre risk för 
skador.

• Hållbart och tillförlitligt litiumbatteri 
med en livslängd på upp till 10 år*. När 
batteriet är nästan tomt kommer appen 
Animal Performance att informera dig 
om att det är dags att beställa ett nytt 
litiumbatteri.  
*Baserat på 4 timmars vägning i veckan 

• Den trådlösa konstruktionen gör det 
enklare att transportera och flytta 
utrustningen till andra platser.

• Robust och gårdsbeständig yttre 
konstruktion.  

• Vattentät, galvaniserad stålram med en 
lång livslängd, som är beständig mot de 
tuffaste förhållanden.

• Enkel att underhålla, inga rörliga delar 
som är känsliga för slitage.

• Monteringshål för enkel montering.
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Vågbalkarna placeras under en plattform eller en vågbur för att väga alla typer av djur. Alla Gallaghers 
vågbalkar är mycket resistenta mot korrosion.

• Stark, galvaniserad stålram 
med lång livslängd, som 
står emot de tuffaste 
förhållandena

• Enkelt underhåll, inga rörliga 
delar som utsätts för slitage

• 6 m långa, hållbara 
vågbalkskablar av polyuretan 
med fjäderskydd

• Framtagen för 
utomhusanvändning med 
vattentäta delar av hög 
kvalitet

• Förborrade hål för enklare 
montering

Vågbalkar

plattformar och tillbehör
ALUMINIUMPLATTFORM
058009

KRAFTIGA VÅGBALKAR
028672

VÅGBALKAR
065007 (580mm)

VÅGBALKAR
028610 (600mm)
028665 (1.000 mm)

• En mycket stark plattform, utvecklad 
för montering på Gallaghers 2 000 kg 
vågbalkar (028610) 

• Kombinera kraft och flyttbarhet för att 
spara tid och arbete vid vägningar 

• Mått: 2 400 mm (l) x 705 mm (b). 
Plattformen väger 35 kg

Dessa lastskenor klarar 
tryckbelastningar och är 
perfekt för permanent 
installation under stora 
vågburar.
2 års garanti

Lastskenor passar 
under en plattform. 
Lätt konstruktion som 
passar under de flesta 
boskapsplattformar. 
Slitstark, galvaniserad 
stålram. 2 års garanti

Passar de flesta 
plattformsformat med 
sina förborrade hål på 
ovansidan.
2 års garanti

5.000 kg vågkapacitet
1.000 mm

1.500 kg vågkapacitet
580mm

2.500 kg vågkapacitet
600mm eller 1.000 mm

LASTCELLER
055008

• 300 kg
• Ersätter mekanisk våg för hängande boxar.
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am.gallagher.com

Animal Performance
Web & Mobile app
Take control of your data with an all-in-one hardware 
and software solution that allows you to track livestock 
performance, make better decisions and grow your profit.

A better view of 
your animails. 

LEARN MORE

20 DATAPROGRAM – ADT & APS

NYHET!

Programvaran Gallagher Animal Performance ger 
användaren tillgång till data om boskapen från 
olika enheter. Du kan logga in på vågen, telefonen 
eller datorn med det egna kontot. Apparaterna 
kommunicerar med varandra via wifi så att alla 
enheter förses med rätt data. 

Animal Performance Plus är en uppgradering av appen Gallagher Animal Performance. Gallagher 
Animal Performance Plus lyfter administrationen ytterligare en nivå med nya, extra funktioner:
• Sortera djuren i flockar för att följa tillväxten. 

Använd flockanalyser för att sätta upp mål och 
jämföra djurens tillväxt, samt för att följa olika 
flockar på olika betesmarker. 

• Dela in djuren i grupper enligt kategorier som du 
väljer själv. Det gör att du får en mer detaljerad bild 
som kan användas till att jämföra kännetecken, 
aktiviteter och livsdata.

• Använd kraftfulla, skräddarsydda filter 
för djupgående tillväxtinsikter och 
djurhanteringsaktiviteter. Som att hitta rätt 
djur att lägga till en särskild flock, grupp eller 
sorteringslista. 

• Hämta de data du behöver från appen med hjälp 
av ett detaljerat filter. 

Hantera  djurdata 
via molnet med 
 programvaran Gallagher 
Animal Performance

Animal Performance Plus

Every Day PlusA N I M A L
P E R F O R M A N C E

A N I M A L
P E R F O R M A N C E

Använd Every Day för att på ett enkelt sätt samla 
in översiktliga data inom Vägning och EID. Läs de 
samlade djuruppgifterna på valfri enhet, var och när 
du vill.

Animal Performance Plus är perfekt för att  hålla 
 kontroll på målvikter och har många praktiska 
 funktioner med vilka du kan mäta och följa djurens 
 tillväxt. Det gör att du kan fatta bättre beslut om 
djuren. Alla funktioner i Every Day, Plus…

Aktuella djurdata på alla enheter Kategorisera djuren i flockar för att registrera och 
 analysera tillväxten

Kraftfulla, skräddarsydda filter för djupgående 
 prestandainsikter och djurhantering

Identifiera djur med dålig tillväxt, behandla eller avlägsna
dem i tid.

Bättre djurhantering med grupper

Tillgång till dina data på alla enheter, när du behöver dem.
Registrera i vilka betesmarker som djuren har betat.

Använd filter för optimal användning och sortering av insamlade data

Se sessions- och djurstatistik

Kategorisera djur efter eget önskemål, exempelvis efter aktivitet eller 
egenskaper

Bygg upp en mer omfattande databas med mer detaljerade 
 kategoriseringar inom flockarna

Säkra och skyddade djurdata - alltid backup online
Du vet vilka individer som de har gått tillsammans med

Utforska sessioner, flockar, egenskaper och aktiviteter på hundratals olika 
sätt

Ställ in tillväxtmål och prognosticera utvecklingen för flockarna

Använd djurinsikter för att skapa grupper, flockar och sorteringslistor

Skapa kategoriseringslistor och skicka dem till din hårdvara

Använd grupper för att fatta beslut om köp eller försäljning
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TAGGLÄSARE FÖR ELEKTRONISK IDENTIFIERING (EID)

Mobila
Bärbara EID-handläsare från Gallagher är lätta, tåliga och 
enkla att använda. Perfekta att ta med sig till olika platser 
där djurdata ska läsas, registreras och samlas in.

Stationära
Gallaghers permanenta läsare har en antennpanel som är 
kompatibel med TWR-vågar. Läsarna monteras på en fast 
plats, oftast på en vågbur eller på en plats i stallet. Detta ger 
en automatisk avläsning av EID-taggar.

HR5 läser djurets tagg och visar visuellt ID tydligt på skärmen. När antennpanelen kombineras med TWR-vågen läser systemet taggen 
automatiskt, så snart djuret går in i buren.

Taggläsare  
för eid
En EID-öronmärkesläsare 
är en viktig del av ditt EID-
system. Läsaren läser det unika 
öronmärkesnumret för det 
enskilda djuret och sparar det 
under vägning, hantering eller 
identifiering på fältet eller i 
stallet.
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 Bärbara EID-taggläsare

• Kan registrera mer än bara EID-nummer
• Program för enkel analys av information
• Funktioner som ett larm, blinkande LED  eller 

handtagsvibrationer som ger dig feedback när en tagg 
har lästs av

• Säkerhetsfunktioner som ett knog/handskydd och med 
en lång räckvidd, minskas risken för skador under arbetet

• Användarvänliga och enkla inställningar för att göra 
många avläsningar på samma gång

Vad är fördelarna

Stationära EID-taggläsare

• Kan användas oavsett djurslag och finns i olika storlekar 
och med olika program som rörlig- eller statisk avläsning

• Perfekt avläsning oavsett tagg-modell och med mörk 
eller upplyst display

• Möjlighet att läsa av båda taggtyperna HDX & FDX-B
• Enkel anslutning till andra enheter, via tillexempel 

Bluetooth
• Enkel att installera och montera med justeringspanel och 

plug-in för andra tillbehör
• Mobilitet - enkelt att växla mellan olika  

vägnings-/avläsningsplatser
• Lång livslängd, med vattentät och helt försluten  

konstruktion för användning utomhus och under alla 
väderförhållanden

MOBILA ENHETER

STATIONÄRA ENHETER

Bärbara EID-handläsare
Dessa kraftfulla läsare läser mycket snabbt av både HDX- och 
FDX-B-taggar, och är med sin ergonomiska och hållbara design, 
det perfekta hjälpmedlet vid manuell EID-datainsamling.  

Stationära läsare
EID-taggläsarna är integrerade i TWR-vågarna och de ger effektiv 
avläsning av både HDX- och FDX-B-taggar i alla miljöer. Det 
flexibla systemet är kompatibelt med olika typer av antennpaneler 
och kan användas för allt slags boskap, både vid instängd vägning 
(i en bur eller ledd av skötare) och när djuren passerar förbi 
(antennpanel och TWR-våg visas till höger).
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Bärbar EID-läsare och datainsamlare
Med den stora färgskärmen och det alfanumeriska tangentbordet är HR5 EID-läsare den mest 
kraftfulla bärbara plattformen för data- insamling och bearbetning som ger flexibilitet ute på fältet. 
Uppfödare kan registrera, bearbeta och anpassa data direkt för EID-register, utan att först behöva ta 
vägen via kontoret.

hr5 v2 |  033037

Levereras 
med praktisk, 
robust väska

Kompatibilitet - 
kompatibel med 
insamlare av 
EID-vågdata från 
Gallagher och 
andra märken.

Snabb och kontinuerligt 
avläsning med ett klick 
på avtryckaren.

Stor, lättläst skärm - 2,8 
tums färgdisplay med 
bakgrundsbelysning och stora 
bilder med hög upplösning. God 
läslighet både ute och inne.

LED, vibrationer och 
ljud för att indikera att 
en tagg har skannats.

Uppfyller 
ISO halv och 
full duplex.

Anslut till annan utrustning 
- enkel sökning efter 
och anslutning till annan 
utrustning via Bluetooth.

Marknadsledande 
ergonomisk design 
med stor räckvidd 
och handskydd 
för användarens 
maximala säkerhet.

Enkla anslutbarhet 
- inklusive pc- och 
laddningskablar.

Fullständig 
knappsats 
för enkel 
datainmatning 
på plats.

KOMPATIBEL MED 
SMARTTELEFON
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Stor och lättläst skärm

Registrera visuella ID-taggar Koppla mödrar till avkommor Mångsidig datainmatning Lägg till och bearbeta 
gruppnamn

Samla in data, inte bara  
EID-nummer

Sortera på plats Titta på djurhistorik

Stor display med tydlig 
återgivning av visuella ID- 
och EID-öronmärkning, så 
att det kan fastställas att 
informationen från rätt djur 
samlas

• Visuella ID-taggar kan läggas 
till på plats och kan användas 
för att känna igen och 
registrera information för ett 
djur, till exempel vid byte av 
ett förlorat EID-taggnummer

• Registrera uppgifter för 
visuell ID som en EID-tagg på 
ett djur som inte kan skannas

• Koppla mödrar automatiskt 
till avkommor

• Uppgifter om födsel 
och uppgifter som kön, 
födelsedatum och mål kan 
läggas till

• Anteckningar om djuret 
kan skrivas i rutan för 
anteckningar och sparas 
sedan mot djurets EID-
nummer. Ex Behöver klöv/
hovvård, tand problem etc.

• Anteckningarna kan även 
sättas med larm som 
meddelar nästa gång djuret 
skannas att det finns en 
notering att läsa

• Anpassa gruppnamn, till 
exempel Lamm vecka 13, Bur 
12 Angus, Hereford-kor 

• På så sätt hittar du enkelt 
grupperna när de laddas upp 
till APS-programmet

Välj mellan flera tillägg som 
kan sparas för varje djur, som 
ras, kön, hullbedömning och 
dräktighetsstatus mm

Sorteringsgruppnamn visas 
på skärmen med valfria 
gruppfärger

Alla registrerade historiska 
tillägg, aktiviteter och 
djuruppgifter är enkla att ta 
fram

Viktiga funktioner HR5 v2:
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EID-handläsare och datainsamlare
Gallagher HR4 v2 EID-handläsare är det perfekta redskapet för mobil EID-datainsamling. Enkel 
registrering av i förväg definierade djuruppgifter för EID-öronmärkning.

hr4 v2 |  068944

KOMPATIBEL MED 
SMARTTELEFON

Stor och lättläst skärm Samla in data, inte bara 
EID-nummer

Sortera på plats Titta på djurhistorik

Välj mellan flera tillägg som 
kan sparas för varje djur, som 
ras, kön, hullbedömning och 
dräktighetsstatus mm.

Välj mellan flera kännetecken 
som kan sparas för varje djur, 
som ras, kön, hullbedömning 
och dräktighetsstatus.

Sorteringsgruppnamn visas 
på skärmen med valfria 
gruppfärger.

Alla registrerade historiska 
tillägg, aktiviteter och 
djuruppgifter är enkla att ta 
fram.

Viktiga funktioner HR4 v2:

Kompatibilitet - 
kompatibel med 
insamlare av 
EID-vågdata från 
Gallagher och 
andra märken.

Snabb och kontinuerligt 
avläsning med ett klick 
på avtryckaren.

Stor, lättläst skärm - 2,8 
tums färgdisplay med 
bakgrundsbelysning och stora 
bilder med hög upplösning. God 
läslighet både ute och inne.

LED, vibrationer och 
ljud för att indikera att 
en tagg har skannats.

Uppfyller 
ISO halv och 
full duplex.

Anslut till annan utrustning 
- Enkelt att söka och koppla 
till andra apparater med wifi 
och bluetooth

Enkla anslutbarhet - inklusive 
pc- och laddningskablar.

Marknadsledande 
ergonomisk design 
med stor räckvidd 
och handskydd 
för användarens 
maximala säkerhet.

Skrolla enkelt 
i menyn med 
knappsatsen för 
att söka efter i 
förväg definierade 
uppgifter.
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Funktioner HR5 HR4

ANVÄNDNING

Minneskapacitet 100.000 100.000

Stor 2,8” LCD-färgskärm med bakgrundsbelysning • •

Konfigurera inställningar direkt på läsaren • •

Wifi • •

Bluetooth • •

USB-anslutbarhet • •

Inbyggt, laddningsbart batteri • •

Bekvämt, ergonomiskt, mjukt grepp • •

Robust väska • •

VISUELL ID OCH EID-TAGGHANTERING

Registrering av EID-öronmärkningsbyte •

Lägg till visuella ID på enheten •

Sök djur efter endast visuell ID •

Jämföra ID nummer • •

Kontinuerligt läsläge • •

Vibrationer, ljud och LED-lampa som bekräftelse på avläst tagg • •

GRUPP OCH SORTERINGSAKTIVITET

Inmatning av numeriska uppgifter, fri text och datum •

Inmatning av djuranteckningar •

Gruppnamn och inmatning av anteckningar •

Koppla mödrar till avkommor •

Automatiskt meddelande (larm) vid nästa avläsning av ett djur med anteckningar • •

Datainmatning via urvalslista • •

Djurhistorik visas: tillägg, livsdata eller aktivitet • •

Tilldela sorteringsfärg • •

Separerad information: tillägg, livsdata och aktiviteter • •

Datum- och tidsstämpel för alla registreringar • •

Antal tillägg per tillfälle 9 3

Använd de fördefinierade listorna i HR4 för att registrera 
tilläggsuppgifter som ras, kön mm eller sorter i (färg)grupper

Se tidigare tillägg, aktiviteter och livsdata registrerade för ett djur med 
direkt i HR5
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SHEEP RUN PAST ANTENNE 800 X 600 MM
031224

ANTENNPANEL 600 X 400 MM
031248

ANTENNPANEL 1300 X 600 MM
048267

TILLBEHÖR FÖRLÄNGNINGSKABEL ANTENN 4 M
049356

• Denna antennsats är särskilt utvecklad för situationer där får med 
elektronisk märkning måste läsas av när de springer förbi i full 
fart. 

• Måste monteras mittemot varandra. 
• Att använda inom- eller utomhus.

• Antennpanel för en permanent EID-läsare. 
• Helt inkapslad i en one-piece panel, lämplig för nötkreatur och 

passerande applikationsidentifiering.

• Helt inkapslad, vattentät panel i ett stycke med lång livslängd
• Förstärkta hål för enkel installation
• Passar bäst för mjölkkor och andra situationer där boskapen 

går förbi

• Förlängningskabel för anslutning av en antennpanel till TWR-
vågen

Enkel installation - 
montera antennpanelen 
med de förstärka 
monteringshålen och 
anslut kontrollern.

Uppfyller ISO-standard - 
läser av Half duplex (HDX) 
och Full duplex (FDX-B).

Hållbar, vattenbeständig 
panel - för användning 
utomhus. Finns i formaten 
1 300 mm och 600 mm.

EID-antennpaneler
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Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt program och hålla det 
uppdaterat. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan 
föregående meddelande och ansvarar inte för fel och brister.

Din Gallagher-återförsäljare:

BESTÄLL NU ONLINE
Det är enkelt att beställa dina produkter via 
vår hemsida och hämta dem hos din 
närmaste återförsäljare. Du hittar hela vårt 
sortiment på hemsidan. Om du inte är säker 
på vilka komponenter du behöver till ditt 
stängsel, kontakta din återförsäljare eller 
kontakta oss på Gallagher. Vi är alla glada 
att ge dig anpassade råd!
www.gallagher.eu

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK 
Se till att du inte går miste om information 
eller Gallagher-användares erfarenheter av 
Gallaghers vägnings- och EID-lösningar. 
Prenumerera nu på 
www.facebook.com/gallagherSverige

PRENUMERERA PÅ VÅR  
YOUTUBE-KANAL 
Upptäck de senaste modellerna i vårt  
våg- och EID-sortiment. Eller se hur 
produkterna i detta fantastiska 
produktsortiment används. Prenumerera 
idag och håll dig uppdaterad! 
www.youtube.com/GallagherEuropeBV

VI HÅLLER DIG INFORMERAD ONLINE!

8 713235 077601


