
	  

Weeg- en
EID-systemen
Met meer dan 75 jaar ervaring in de agrarische industrie en een reputatie op het gebied
van baanbrekende innovaties loopt Gallagher voorop als het gaat om weeg- en EID- 
oplossingen - met een complete lijn aan apparatuur voor het wegen van dieren, gegevens-
verzameling en EID-systemen.
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You can do it the hard way...
or the Gallagher way 
Brilliantly simple solutions that make farm life easier 
and more profitable – it’s what Gallagher does best.

Farming may be the 
‘good life’ but it’s 
certainly not easy..
Being a farmer himself, Bill Gallagher 
Snr understood the challenges of farm 
life and wanted to make it simpler. 
Inventing NZ’s first electric fence in the 
30’s, did just that. 75 years on, we’re in 
it for the long haul - still getting stuck in 
alongside farmers to make the hard job 
of farming easier.

We’re good listeners
Decades of field expertise and really listening 
to farmers from around the world, means 
Gallagher understands their unique needs and are 
committed to creating solutions that open up new 
opportunities for better farming.Contents

Farm fit guaranteed
All Gallagher products have to overcome the 
challenges of everyday farming before they even 
leave the factory. This TSi 2 is undergoing one, of a 
number of rigorous environmental stress tests, to 
check it can handle the toughest conditions.
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U kunt het uzelf moeilijk maken…
of kiezen voor Gallagher 
Briljant eenvoudige oplossingen die de veehouderij gemakkelijker en 
winstgevender maken - dat is Gallagher op zijn best.

Het 
boerenleven 
mag een goed 
leven zijn, maar 
gemakkelijk is 
het zeker niet…
Bill Gallagher senior, zelf 
veehouder, begreep de 
uitdagingen van de veehouderij 
en wilde het eenvoudiger 
maken. En dat was precies 
wat hij deed toen hij in de jaren 
30 het eerste elektrische hek 
van Nieuw-Zeeland uitvond. 
75 jaar later werken we er nog 
steeds aan om samen met 
veehouders het zware werk 
gemakkelijker te maken.

We kunnen goed luisteren
Tientallen jaren praktijkervaring en echt luisteren 
naar veehouders uit de hele wereld betekent 
dat Gallagher hun unieke behoeften kent en zich 
ervoor inzet oplossingen te creëren die nieuwe 
mogelijkheden tot beter veehouden bieden.

Gegarandeerd 
geschikt voor 
veehouders
Alle producten van Gallagher 
moeten de uitdagingen van 
de veehouderij aan kunnen 
voordat ze de fabriek 
verlaten. Deze TSi 2 op de 
foto wordt onderworpen aan 
één van de talloze strenge 
bestendigheidstests om te 
controleren of deze onder de 
slechtste omstandigheden 
functioneert.
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Enkel elektronische 
indentificatie

Waarom EID gebruiken?

Enkel  
wegen

Waarom wegen?

Een snelle, makkelijke en nauwkeurige 
manier om diergegevens te verzamelen en te 
voldoen aan de wetgeving.

Een krachtig maar eenvoudig systeem 
om nauwkeurig dieren te wegen, zodat de 
dierprestaties gevolgd kunnen worden.

• Snelle, gemakkelijke en nauwkeurige registratie van EID en/of 
diergegevens

• ID's van dieren lezen en overdragen

• Lammeren/kalveren koppelen aan de moeders

• Visuele ID-nummers vastleggen voor EID's in het veld

• Gegevens toevoegen en bewerken, zoals conditiescores en 
notities voor dieren

• Dieren sorteren in groepen op basis van EID-nummer

• Samengevoegde groepen en aanwezige dieren valideren

• De voederconversie meten om de opbrengst te optimaliseren 
door de gewichtstoename over een bepaalde periode bij te 
houden

• De gezondheid van het vee controleren

• Het gewicht van vee bepalen voorafgaand aan de 
voortplanting

• Het gewicht van pas gespeende dieren vaststellen

• Nauwkeurig het aantal dieren in de veestapel bepalen

• Dieren op gewicht selecteren voor verkoop of slacht

• Voortplantingsprestaties evalueren voor genetische selectie

• Maximaal voordeel halen uit dieren met elektronische 
oormerken

Mobiele EID-taglezers   pag. 16
Animal Performance Software  pag. 24

Weegschaal     pag. 8
Weegbalken en kabels   pag. 13
Animal Performance Software  pag. 24
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Weeg- en EID-systeem

Waarom een totaaloplossing Wegen en EID?

De beste optie voor veehouders die hun bedrijf winstgevender willen maken. 
Een geavanceerd systeem waarmee diermanagement volledig wordt 
geautomatiseerd en waarmee tijd en geld bespaard kunnen worden bij het 
omgaan met de dieren.

Veldbeheer
• Minder tijd en werk - apparatuur leest snel en efficiënt, 

waarbij gewicht automatisch wordt gekoppeld aan  
dier-ID

• Betere nauwkeurigheid - menselijke fouten worden 
vermeden en onvolledige of onjuiste gegevens worden 
voorkomen

• Betere toegang tot dierinformatie - volledige 
gewichtsgeschiedenis bekijken voor het dier in de 
weegkooi

• Rechtstreekse weergave van de ontwikkeling van de 
gewichtstoename 

• Automatisch sorteren op gewicht of EID

Waardetoename van het vee
• Herkenning van slecht presterende dieren - behandeling, 

toewijzing aan een andere voergroep of vroeg stoppen
• Juist ontwormingsniveau - maximale efficiëntie bij de 

behandeling en minimale behandelingskosten
• Voldoen aan het door de markt vereiste gewichtsbereik 

- nauwkeurige selectie van dieren op basis van gewicht, 
voor maximale winst

Livestock Manager TSi 2    pag. 7
Weegbalken en kabels    pag. 13

Permanente lezers   pag. 20
Animal Performance Software  pag. 24

Een totaaloplossing
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Weegschalen en datarecorders van Gallagher lopen uiteen van een 
instapmodel voor automatisch wegen tot de meest geavanceerde systemen 
voor wegen en gegevensverzameling.

"Ons weegsysteem 
van Gallagher heeft 
het wegen van vee 
gemakkelijker gemaakt. 
En we verliezen geen 
geld meer door te 
veel of te weinig te 
ontwormen."

Graham Smith

Wegen en datarecorders



6

W210 W110

W810 v2

W610 v2 W310 v2

TSi 2 

Weegschalen, weegbalken en platforms

Pagina 10 Pagina 9/10

Pagina 8 en 10

Pagina 8 en 10 Pagina 10

Pagina 7

Pagina 13

Pagina 13 Pagina 13

Automatische weegschaal, 
instapmodel, compatible met 
alle Gallagher weegbalken 
(Super heavy duty, Heavy-
duty en standaard).

Digitaal weegsysteem, 
instapmodel. Te gebruiken 
met weegbalken van 
1500kg (580mm), 2000kg 
(1000mm) en weegcel.

Geavanceerde, EID-
compatibele weegschaal en 
gegevensverzamelaar.

EID-compatibele 
weegschaal, instapmodel. 
Hiermee kunt u sorteren 
op gewicht en notities voor 
dieren vastleggen.

Digitaal weegsysteem, met 
seriële en mogelijkheid tot 
bluetooth aansluiting. 

Geïntegreerde 
weegschaal, computer en 
diermanagementsysteem. 

WEEGBALKEN EN PLATFORMS

Een complete productlijn voor elke 
weegconfiguratie. 

WEEGSCHALEN 

Weegbalken Platforms

• Automatisch en nauwkeurig wegen, zelfs bij bewegende, actieve dieren

• Goede klantenservice voor ondersteuning

• Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface

• Compatibel met EID-taglezers, drafters en andere apparaten

• Inclusief software voor het analyseren van verzamelde gegevens

• Duurzaam, schokbestendige en waterdichte behuizing met bescherming van het scherm tijdens gebruik en transport

• Modulair systeem dat makkelijk uitbreiding toelaat

• Gegalvaniseerd frame voor een lange levensduur

• Duurzame beschermde kabels

• Eenvoudig onderhoud, geen bewegende delen die aan slijtage 
onderhevig zijn

• Gemaakt van een kwalitatief hoogwaardige legering, zeer sterk 
en corrosiebestendig

• Robuust gelaste constructie 

• Bekleed met rubber voor geluidsdemping  
(bij Paardenweegset)

• Optioneel met gesplitste panelen, voor betere draagbaarheid
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PROFESSIONAL

TSi 2

TSi 2 Livestock Manager

Een systeem voor het wegen van dieren en gegevens-
verzameling voor nog beter veestapelmanagement en 
betere prestaties. De TSi 2 biedt rechtstreekse toegang 
tot gedetailleerde dierinformatie, overal en op elk  
moment: in het veld, op kantoor of op de veehouderij.

Robuust uiterlijk - stevig ontwerp, klaar 
voor de veehouderij en gebruik onder alle 
weersomstandigheden.

Eenvoudig registreren en 
ophalen - verzamelen van 
uitgebreide gegevens en het 
ophalen van informatie met 
één druk op de knop, ook in 
het veld.

Intuïtieve software - wordt 
geleverd met de bekroonde 
Animal Performance 
Software (APS Professional), 
voor analyse van en 
rapportage over vrijwel alle 
informatie die u nodig hebt.

Touchscreen - touchscreen 
met grote knoppen, volledig in 
kleur, buiten leesbaar.

Behoorlijke geheugencapaciteit - gehele levensgeschiedenis 
van alle dieren opgeslagen voor weergave op de veehouderij. Er 
kunnen meer dan een miljoen dierrecords worden opgeslagen.

Uitzonderlijke connectiviteit - 
draadloze Bluetooth-verbinding 
en volledige integratie met 
weegbalken, EID-lezers, 
automatische drafters en 
managementsoftware.

RS232-poorten x 2

Weegbalkaansluitingen

Audio-uitgang

USB-poorten

Bluetooth-
communicatie
en wifi

Luidspreker

Interne accu

Voeding

Uitgebreid sorteren - sorteren 
op gewicht, EID-nummer of zelf 
gemaakte regels.

Aanpasbare sessies - wegen 
en gegevensverzameling 
kunnen eenvoudig worden 
aangepast zodat specifieke 
eigenschappen, activiteiten, 
notities, enz. kunnen worden 
verzameld.

Wordt geleverd met een transportkoffer, geheugenstick en montagebeugel.
Afmetingen: 350 mm (b) x 280 mm (d) x 90 mm (h) 13,1 kg (exclusief voeding)

Eenvoudig gegevens overdragen - 
uitgerust met wifi voor het rechtstreeks 
uploaden van gegevens naar het web en 
het delen met derden.

Snelle, nauwkeurige, 
automatische 
gewichtsregistratie.

SNELLERE 
PROCESSOR 
MEER GEHEUGEN 
VERBETERD SCHERM

NIEUW
MODEL

ANIMAL PERFORMANCE SOFTWARE
(INCLUSIEF APS PROFESSIONAL)
Gegevens analyseren en uploaden in drie 
eenvoudige stappen.
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235mm
215mm

De weegschaal W210 is ideaal voor 
basisweegtaken.

Een weegschaal W610 v2 registreert 
voor elk dier zijn gewicht en electronisch 
oormerknummer.

Schapen worden gewogen met de Gallagher 
Sheep Auto Drafter, de weegschaal W810 v2 
en een vaste BR EID-reader. 

Weegschalen en datarecorders

Interne, oplaadbare accu met 
zeer lange levensduur met 
laadindicatie en uitschakeling bij 
lage accuspanning. (Oplader en 
12 volts accukabel meegeleverd).

Soepele draaiknop voor 
eenvoudige toegang 
tot verschillende 
weegmodi.

Groot, eenvoudig te 
gebruiken  toetsenbord met 
drukknoppen voor alfanumerieke 
gegevensinvoer (W810 v2 en 
W610 v2).

Simpele bediening met 
grote drukknoppen.

Groot en goed 
afleesbaar display. De 
W610 v2- en W810 
v2-schermen hebben ook 
achtergrondverlichting, 
voor gebruik in stallen.

Een weegschaal van Gallagher biedt de 
moderne, prestatiebewuste veehouders een 
innovatief weegsysteem dat naast duurzaam, 
betrouwbaar en nauwkeurig ook zeer eenvoudig 
in gebruik is.

Grafisch scherm voor 
snel overzicht waarop 
weegstatistieken en individuele 
dierrecords staan vermeld 
(W810 v2 en W610 v2).

Eenvoudige verbinding -  
W810 v2 heeft volledig 
draadloze Bluetooth-
verbinding. W610 v2 heeft 
communicatiepoorten voor 
aansluiting op computers, 
EID-lezers (met Bluetooth-
adapter 032030) en 
drafters.

Extra bescherming en 
transport - stevige schok- en 
waterbestendige behuizing.

GRATIS ANIMAL DATA TRANSFER-APP
Draag diergegevens over met uw W810 v2 of 
W610 v2 en uw smartphone met Android. 
GRATIS beschikbaar op Google Play. 

Snelle, automatische, nauwkeurige 
gewichtsregistratie.

ANIMAL PERFORMANCE SOFTWARE 
(INCLUSIEF APS STANDAARD)
Gegevens analyseren en uploaden in 
drie eenvoudige stappen.

LEGT GEWICHT
2,7x SNELLER 
VAST

NIEUW
MODEL
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Robuust ontwerp, 
ook buitenshuis 
te gebruiken

Plug en play systeem voor 
gemakkelijk gebruik

Het nieuwe instapmodel voor weegsystemen van Gallagher.

 

Compatibel met weegbalken 
tot 1500 kg, 1000 en weegcel

Werkt op batterijen (4x AA batterijen)

NIEUW
MODEL
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016054 013053

010205012056

018058

W110

Automatische weegschaal, 
instapmodel, compatible met 
alle Gallagher weegbalken 
Super heavy duty, Heavy-duty 
en standaard).

Digitaal weegsysteem, 
instapmodel. Te gebruiken 
met weegbalken van 1500kg 
(580mm), 2000kg (1000mm) 
en weegcel.

EID-compatibele weegschaal, 
instapmodel. Nieuw model 
combineert supersnelle ge-
wichtsregistratie met uitste-
kende nauwkeurigheid.

Digitaal weegsysteem, met 
seriële en mogelijkheid tot 
bluetooth aansluiting. 

Geavanceerde, EID-com-
patibele weegschaal en ge-
gevensverzamelaar. Nieuw 
model combineert supersnelle 
gewichtsregistratie met uitste-
kende nauwkeurigheid.

NIEUW
MODEL

W810 v2 W610 v2 W310v2

W210

NIEUW
MODEL
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TSi 2 W810 v2 W610 v2 W310v2 W210 W110

Vergelijkingsoverzicht van functies

 Functies    
   

  BEDIENING EN GEGEVENSVERZAMELING

Handmatige en automatische stabilisatie van het 
gewicht • • • • • •

Visuele tag toewijzen voor gewicht en 
EID-nummer • • •

Visueel oormerknummer toewijzen aan 
EID-nummer en gewicht • • •

Capaciteit kruisverwijzingstabel  1.000.000  21.000  12.000 

Max. aantal gewichtsrecords  1.000.000  60.000  12.000 

Individuele notities voor dieren en geregistreerd 
gewicht • • •

Registratie conditiescore • • •

Meerdere eigenschappenvelden (bijvoorbeeld 
bloedgroepen, genetische info, enz.) voor 
gegevensverzameling en -bewerking

• •

Volledige diergeschiedenis bekijken in het veld •

Behandelingen en bijbehorende wacht- en 
veiligheidstermijnen beheren •

Bekijken van stamboominformatie •

Aangepaste gegevensvelden en berekeningen 
maken •

  SORTEREN

Sorteren op levend gewicht • • • •

Geregistreerde sorteerstatistieken op het 
scherm • • • •

Interface automatische selectie 9-weg 9-weg 5-weg

Sorteren op dagelijkse groei of rekenregels 9-weg 9-weg 2-weg

Sorteren gebaseerd op gemiddelde dagelijkse 
toename (Average Daily Gain, ADG) of 
aangepaste berekeningen 

•

  CONNECTIVITEIT

Automatische weegbalkherkenning en kalibratie • • • • • •

Computer- en printerinterface • • • •

Bluetooth-verbinding voor EID-lezers en drafters • •

Wifi-connectiviteit •

  SOFTWARE

Compatibel met Gallagher Animal Data 
Transfer-app voor Android • •

Animal Performance Software (APS) Standaard 
voor basis gegevensanalyse • • •

Animal Performance Software (APS) Professional 
uitgebreide gegevensanalyse •
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Quick weigh kit 1000 

• Weegschaal W210 (012056)
• Weegbalken - 2000kg - 1000 mm (028665)

Snel en eenvoudig weegsysteem voor het wegen van koeien en 
paarden. Kan gecombineerd worden met een aluminium platform of 
een weegkooi.

Quick weigh kit 600 

• Weegschaal W210 (012056)
• Weegbalken - 2000kg - 600 mm (028610)

Snel en eenvoudig weegsysteem voor het wegen van paarden, koeien 
en schapen. Kan gecombineerd worden met een aluminium platform 
of een weegkooi.

Quick weigh kit LC250/W110
Artikelnummer: 072873

• Weegschaal W110 (010205)
• Suspension loadcel (055008)

Snel en eenvoudig weegsysteem voor het wegen van schapen en 
kalveren. Kan gecombineerd worden met een weegkooi.

Quick weigh kit 580/W110 
artikelnummer: 010212 

• Weegschaal W110 (010205)
• Weegbalken 1500kg – 580mm

Snel en eenvoudig weegsysteem voor het wegen van koeien en 
schapen. Kan gecombineerd worden met een aluminium platform.

Quick weigh kit 1000/W110
Artikelnummer: 072880  

• Weegschaal W110 (010205)
• Weegbalken - 2000kg - 1000 mm (028665)

Snel en eenvoudig weegsysteem voor het wegen van koeien en 
paarden. Kan gecombineerd worden met een weegkooi.

QUICK WEIGH KITS

Platform

• Een heavy-duty platform voor montage op standaard  2.000 kg 
weegbalken van Gallagher

• 12 mm rubbermat voor bescherming van het dier  en 
geluidsreductie

• Robuust, schok-, water- en stofbestendig
• Afmetingen: 2.200 mm (l) x 800 mm (b)

Weegschaal W210 (012056)
Weegbalken – 2.000 kg – 600 mm (028610)

PAARDENWEEGSET

Componenten voor wegen en elektronische identificatie (EID)
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058009 058504

Aluminium platform 

058009 - standaard

• Een zeer sterk platform, ontworpen voor montage op de 2000kg 
weegbalken van Gallagher (028610) 

• Combineer kracht en draagbaarheid om tijd en moeite te besparen 
bij het uitvoeren van weegsessies 

• Afmetingen: 2.400 mm (l) x 705 mm (b). Platform weegt 35 kg

Gesplitst aluminium platform 

058504

• Een lichtgewicht, zeer sterk platform, ontworpen voor montage op 
de 2000kg weegbalken van Gallagher (028610)

• Combineer kracht en draagbaarheid om tijd en moeite te besparen 
bij weegsessies

• Gesplitst paneel, eenvoudig te transporteren
• Eén helft kan worden gebruikt als korter platform voor kleinere 

dieren
• Afmetingen: 2.200 mm (l) x 650 mm (b) Weegt 36 kg
• 2 jaar garantie

Super heavy-duty weegbalken

4.500 kg 
weegcapaciteit
028689/1.000 mm

• Sterk, gegalvaniseerd, stalen frame met een lange levensduur, dat bestand is tegen de zwaarste omstandigheden
• Eenvoudig onderhoud, geen bewegende delen die aan slijtage onderhevig zijn
• 6 meter lange, duurzame polyurethaan weegbalkkabels met veerbescherming
• Ontworpen voor buitengebruik, met hoogkwalitatieve, waterdichte onderdelen
• Montagegaten voor eenvoudige bevestiging
• Geen rubberen bevestigingen

Deze weegbalken zijn bestand 
tegen grote schokbelastingen 
en zijn ideaal voor permanente 
installatie onder grote 
weegkooien.

2 jaar garantie
Heavy-duty weegbalken

3.500 kg 
weegcapaciteit
028672/1.000 mm

Weegbalken

2.000 kg 
weegcapaciteit
028610/600 mm
028665/1.000 mm

Geschikt voor de meeste 
formaten platforms met 
montagegaten in sleuven aan de 
bovenkant.

2 jaar garantie

WEEGBALKEN

PLATFORMS

Hangcellen 

• 250 kg (055008)
• 500 kg (055015)
• Beschermde veerkabel
• Voorzien van kwalitatief hoogwaardige, vochtbestendige 

aansluitingen

ACCESSOIRES
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Een EID-taglezer is een essentieel onderdeel van uw EID-systeem. De lezer 
leest het unieke tagnummer van het afzonderlijke dier en slaat dit op tijdens 
het wegen, behandelen of identificeren in het veld of de stal.
Draagbare EID-handlezers van Gallagher zijn lichtgewicht, duurzaam 
en eenvoudig in gebruik, perfect om mee te nemen naar verschillende 
locaties. Diergegevens kunnen overal op de veehouderij worden gelezen, 
geregistreerd en verzameld.  
Permanente lezers van Gallagher hebben een antennepaneel en een 
verplaatsbare elektronische controller. De lezers zijn op een vaste plaats 
gemonteerd, meestal een weegkooi of op een locatie in een stal, voor 
handsfree, automatisch lezen van de EID-tags.

PERMANENT

DRAAGBAAR

Taglezers voor elektronische identificatie (EID)
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HR5 / Pg16

Pagina 20PERMANENT

HR4 / Pg18

HR3 / Pg18

Pagina 16-18

Antenne panelen
Reader BR 
Reader R
Pg 21

DRAAGBAARBELANGRIJKE PUNTEN

Permanente lezers
Deze EID-lezers zijn gemakkelijk te gebruiken en in te stellen 
en bieden krachtige prestaties voor het lezen van zowel 
HDX- als FDX-B-tags in elke omgeving. Twee modellen en 
paneelformaten voor flexibel gebruik met elk soort vee bij 
zowel staand wegen (weegkooi) als doorlooptoepassingen 
(BR-modellen hierboven getoond). 

Draagbare EID-handlezers
Deze krachtige lezers lezen uiterst snel zowel HDX- als 
FDX-B-tags, en met een ergonomisch en duurzaam ontwerp 
zijn ze het perfecte hulpmiddel bij handmatige EID-
gegevensverzameling. 

Draagbare EID-handlezers 

• Volledige registratiefunctionaliteit voor diermanagement, 
inclusief gewichten en andere diergegevens

• Inclusief software voor het analyseren van diergegevens

• Hoge leesnauwkeurigheid met een leesbevestiging via 
geluid, knipperend LED lampje en trillend handvat bij het 
succesvol lezen van een tag

• Uiterst veilig met handbescherming om te voorkomen dat 
uw hand of arm klem raakt, evenals lang ontwerp zodat u 
niet dicht bij actieve dieren hoeft te komen

• Ergonomisch design met natuurlijke, zachte handgreep en 
optimale schermpositie voor comfortabel langdurig gebruik

Permanente lezers

• Kan voor alle soorten veestapels worden gebruikt - 
met verschillende paneelgroottes voor gebruik in een 
behandelingsbox of weegkooi, of voor melkvee- en andere 
doorlooptoepassingen

• Full ISO, leest zowel HDX als FDX-B

• Eenvoudige draadloze Bluetooth-communicatie met 
weegschalen en andere apparaten

• Eenvoudige installatie: monteer het antennepaneel met de 
versterkte  montagesleuven en sluit de controller aan

• Kan op meerdere locaties worden gebruikt, met 
montageopties voor het paneel en verplaatsbare controller

• Lange levensduur, volledig gesealde, waterdichte antenne 
voor buitengebruik

BELANGRIJKE PUNTEN
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BLUETOOTH

HR5 033037

Draagbare EID-lezer en gegevensverzamelaar - HR5

Wordt geleverd met handige, 
robuuste koffer

Met zijn grote kleurenscherm en alfanumerieke toetsenbord is de 
HR5 draagbare EID-lezer het krachtigste draagbare platform voor 
gegevensverzameling en -bewerking dat flexibiliteit biedt in het veld. 

Veehouders kunnen gegevens direct registreren, bewerken en aanpassen 
voor de EID-records, zonder dat ze eerst naar het kantoor moeten gaan.

Compatibiliteit 
- compatibel met 
verzamelaars van 
EID-weeggegevens 
van Gallagher 
en van andere 
merken.

Snel en doorlopend lezen 
met één klik met de trekker.

Groot, eenvoudig te lezen scherm 
- 2,8 inch kleurendisplay met 
achtergrondverlichting en grote 
afbeeldingen met een hoge resolutie. 
Zowel binnen als buiten goed te lezen.

LED, trillen en geluid 
om aan te geven dat 
een tag is gescand.

Conform ISO half 
en full duplex.

Koppelen aan andere apparaten 
- via Bluetooth eenvoudig zoeken 
naar en koppelen met andere 
apparaten.

Marktleidend, ergonomisch 
design met groot bereik en 
handbescherming voor maximale 
veiligheid van de bediener. Eenvoudige connectiviteit - 

inclusief pc- en laadkabels.

GRATIS ANIMAL DATA TRANSFER-APP
Overdagen van de diergegevens van de draagbare 
EID lezer naar een Andoird smartphone.

ANIMAL PERFORMANCE SOFTWARE 
(INCLUSIEF APS STANDAARD)
Gegevens analyseren en uploaden in drie eenvoudige 
stappen (APS Standaard).

Draagbare EID-lezer en 
gegevensverzamelaar

Volledig 
toetsenblok 
voor eenvoudige 
gegevensinvoer op 
locatie.

NIEUWNieuw! Combinatie pakket: HR5, W310v2 en dongle (artikelnummer 072712)
 
De ultieme combinatie van Gallagher-producten voor gebruikers die dieren individueel willen wegen en individuele 
gegevens willen verzamelen en analyseren met het EID-systeem. Uiterst eenvoudige connectiviteit met behulp 
van Bluetooth.

•      Bluetooth verbinding
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Moeders koppelen aan hun 
nakomelingen Veelzijdige gegevensinvoerRecord Visual ID’s Sessienamen toevoegen en 

bewerken

Eenvoudig af te lezen scherm 
en EID-oormerken

Groot display met 
duidelijke weergave 
van visuele ID- en EID-
oormerken, zodat kan 
worden bevestigd dat de 
informatie van het juiste 
dier wordt verzameld

Gegevens verzamelen, 
niet alleen EID-nummers

Keuze uit meerdere 
kenmerken die voor elk 
dier kunnen worden 
opgeslagen, zoals ras, 
geslacht, conditiescore 
en status drachtigheid

Ter plaatse sorteren

Sorteergroepsnaam 
wordt op het scherm 
getoond met optionele 
groepskleuren

Diergeschiedenis bekijken

Alle geregistreerde 
historische kenmerken, 
activiteiten en 
diergegevens zijn 
eenvoudig beschikbaar

• Moeders automatisch 
koppelen aan 
nakomelingen

• Details over de 
geboorte en gegevens 
zoals geslacht, 
geboortedatum en 
doel kunnen worden 
toegevoegd

• Kenmerken kunnen als 
numerieke gegevens, 
tekst, datum en 
opties in keuzelijsten 
worden ingevoerd, 
bijvoorbeeld een 
observatie in het vrije-
tekstveld

• Diernotities kunnen zo 
worden ingesteld dat 
ze verschijnen zodra 
een dier weer wordt 
gescand

• Visuele ID's kunnen 
op locatie worden 
toegevoegd en 
kunnen worden 
gebruikt om 
informatie te 
herkennen en 
registreren voor een 
dier, bijvoorbeeld bij 
het vervangen van 
een verloren EID-
tagnummer

• Gegevens registreren 
voor visuele ID als 
een EID-tag van een 
dier niet kan worden 
gescand

• Sessienamen 
personaliseren 
(bijvoorbeeld 
Lammeren week 
13, Hok 12 Angus, 
Hereford-koeien) 

• Zo kunt u sessies 
gemakkelijk 
terugvinden als ze 
naar de APS-software 
zijn geüpload

Belangrijkste functies:
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HR4

EID-handlezers - HR4 en HR3

HR3 Printer

• Creëer nieuwe sessies op de lezer om gescande 
tags van verschillende groepen dieren te 
groeperen.

• Gebruik het scherm voor weergave van het 
aantal tags in de huidige sessie, het totale 
aantal oormerken dat in het geheugen is 
opgeslagen, het unieke EID-nummer van de 
laatste tagscan en het accuniveau.

133010 061167

Draadloze EID-registratie met hetzelfde 
ergonomische design als de HR4 en HR5.

Belangrijkste functies:

HR4 068944

Eenvoudig af te lezen scherm en 
EID-oormerken

Groot display met duidelijke 
weergave van visuele ID- en EID-
oormerken, zodat kan worden 
bevestigd dat de informatie van 
het juiste dier wordt verzameld.

Gegevens verzamelen, niet alleen 
EID-nummers

Keuze uit meerdere kenmerken 
die voor elk dier kunnen worden 
opgeslagen, zoals ras, geslacht, 
conditiescore en status 
drachtigheid.

Ter plaatse sorteren

Sorteergroepsnaam wordt op het 
scherm getoond met optionele 
groepskleuren.

Diergeschiedenis bekijken

Eerdere kenmerken, 
activiteiten en levensgegevens 
bekijken die voor een dier zijn 
geregistreerd.

Eenvoudig registreren van vooraf gedefinieerde diergegevens voor EID-oormerken.

Compatibiliteit- 
compatibel met 
verzamelaars van 
EID-weeggegevens 
van Gallagher en van 
andere merken.

Snel en doorlopend lezen 
met één klik met de trekker 
(HR4).

Groot, eenvoudig te lezen 
scherm - 2,8 inch kleurendisplay 
met achtergrondverlichting en 
grote afbeeldingen met een hoge 
resolutie. Zowel binnen als buiten 
goed te lezen.

LED, trillen en geluid 
om aan te geven dat 
een tag is gescand.

Conform ISO half 
en full duplex.

Koppelen aan andere apparaten 
- via Bluetooth eenvoudig zoeken 
naar en koppelen met andere 
apparaten(HR4).

Eenvoudige connectiviteit 
- inclusief pc- en laadkabels 
(HR4).

De Gallagher HR4 en HR3 EID-handlezers zijn het perfecte gereedschap 
voor mobiele EID-gegevensverzameling.

(hierboven afgebeeld)
EID-handlezer en 
gegevensverzamelaar

EID-handlezer

Marktleidend, ergonomisch 
design met groot bereik 
en handbescherming voor 
maximale veiligheid van de 
bediener.

Eenvoudig door het 
menu scrollen met 
het toetsenblok om 
vooraf gedefinieerde 
gegevens te zoeken.

Compacte, sterke printer te 
 gebruiken in combinatie met 
weegschalen en/of readers. 
Draadloos Bluetooth of bedraad 
met RS232-verbinding.
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HR5 HR4 HR3

BEDIENING

Geheugencapaciteit 100.000 100.000 5.000

Groot 2,8 inch LCD-kleurenscherm met achtergrondverlichting • •

Instellingen opnieuw configureren op de lezer zelf • •

Bluetooth • • •

USB-connectiviteit • •

Voeding met interne, oplaadbare accu • • •

Bluetooth-adapter voor compatibele EID-weegschalen zonder Bluetooth Meegeleverd

Comfortabele, ergonomische, zachte handgreep • • •

Robuuste draagkoffer • • •

VISUELE ID EN EID-TAGMANAGEMENT

Registreren van vervanging van EID-oormerk •

Toevoegen van visuele ID’s op het toestel zelf •

Dier opzoeken op alleen visuele ID •

Kruisverwijzingstabel met visuele ID's • •

Continue leesmodus • •

Trillen, audiofeedback en LED-lampje als bevestiging van gelezen tag • • •

SESSIE EN SORTEERACTIVITEIT

Invoer van numerieke gegevens, vrije tekst en datum •

Invoer van diernotities •

Sessienaam en invoer van notities •

Moeders koppelen aan nakomelingen •

Automatische meldingen bij volgende keer lezen van een dier • •

Gegevensinvoer via keuzelijst • •

Diergeschiedenis weergeven op kenmerk, levensgegevens of activiteit • •

Sorteerkleur toewijzen • •

Onderscheid tussen kenmerken, levensgegevens en activiteiten • •

Datum- en tijdstempel voor alle records • •

Aantal dierkenmerken per sessie 9 3

               GRATIS Android-app voor eenvoudige overdracht van diergegevens • • •

               Animal Performance Software (APS Standaard) voor pc • • •

Het EID nummer van een schaap lezen met 
de HR3

Gebruik de vooraf gedefinieerde ‘lijsten’ van 
een HR4 om kenmerken (zoals ras, geslacht) 
te registreren of om te sorteren in (kleuren)
groepen

Het scherm van de HR5 toont duidelijk het 
visuele ID en het totaal aantal dieren in deze 
groep

Vergelijkingsoverzicht van functies

Functies

Apart verkocht
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Eenvoudig te gebruiken 
draaiknop - voor bedrijfsmodi 
Uit, Aan en ID opslaan in 
geheugen. (model BR).

Eenvoudige installatie - 
monteer het antennepaneel 
met de versterkte 
montagesleuven en sluit de 
controller aan.

Verwijderbare elektronische 
controller - voor veiligheid, gemak 
bij het opladen, het downloaden 
van het geheugen en gebruik op 
meerdere locaties met andere 
panelen.

Oplaadbare accu - interne 
oplaadbare accu met 
laadindicator (model BR).

Leesbevestiging - geeft een 
geluid aan bij het succesvol 
lezen van een tag.

Conform ISO standaard - 
leest Half duplex (HDX) en 
Full duplex (FDX-B).

Permanente lezers van Gallagher zijn ideaal voor een eenvoudige 
gegevensverzameling van elk type veestapel, gewoonlijk in een weegkooi of 
op een locatie in een stal. 

Software meegeleverd 
- Animal Performance 
Software (APS) voor 
soepele overdracht van 
diergegevens (model BR). 

Duurzaam, waterbestendig 
paneel - voor buitengebruik. 
Beschikbaar in de formaten 
1.300 mm en 600 mm.

Koppelen aan andere apparaten 
- kan eenvoudig via Bluetooth 
worden gekoppeld aan een 
weegschaal (bijvoorbeeld W810 
v2 en TSi 2) of aan andere 
apparaten. Omvat ook een adapter 
waarmee draadloos verbinding 
kan worden gemaakt met een EID-
compatibele weegschaal zonder 
Bluetooth (bijvoorbeeld W610 v2).

Snelle tagteller - EID-tagteller 
met een resetfunctie (model BR).

Permanente lezers
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048243

• Door accu gevoede reader voor identificatie van vee
• Interne, oplaadbare accu
• Eenvoudig af te lezen laadindicator
• Intern geheugen voor opslag van 20.000 oormerken
• Teller op display houdt aantal gelezen dieren bij
• Download opgeslagen rapporten naar de pc (incl. 

software)

• Volledig gesloten, waterdicht paneel uit één stuk met 
lange levensduur

• Versterkte sleuven voor eenvoudige installatie
• Best geschikt voor melkvee en andere toepassingen 

waarbij het vee langs loopt

• Externe 12 V stroombron nodig
• Extern geheugen nodig, zoals een weegschaal W610 

of W810 of andere datacollectors
• 220V adapter (062324) voor reader R beschikbaar

• Volledig gesloten, waterdicht paneel uit één stuk met 
lange  levensduur

• Versterkte sleuven voor eenvoudige installatie
• Ideaal voor het wegen van schapen of rundvee in een 

weegkooi

Antenne paneel 600x400mm

048267

Antenne paneel 1300x600mm

133010 048281

Reader BR Reader R
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De voordelen van het wegen van melkkoeien
Vandaag de dag zien vooroplopende melkveehouders de voordelen in van het monitoren 
en managen van de koeconditie om productieniveaus te maximaliseren en succesvolle 
reproductie van de veestapel te bereiken.

Gallagher introduceert het eerste losstaande, geautomatiseerde, beloopbare 
weegsysteem ter wereld dat speciaal is aangepast op de behoeften van 
melkveehouders.
•  Volledig geautomatiseerd beloopbaar weegsysteem
•  Uniek betonnen oppervlak dat uitglijden voorkomt en geruisloos functioneert voor een 

betere doorstroming en verhoogd comfort van dieren
•  Op maat ontworpen systeem specifiek bestemd voor de melkstal
•  Past in de uitloopgang van uw melkstal
•  Geleverd als compleet pakket
•  Geschikt voor statisch wegen en voor het wegen van bewegende dieren

KENMERKEN PLATFORM

•  Nieuw oppervlak van betonplaten
 -  Speciaal ontwikkelde platen voor maximale prestaties en 

extreem lange levensduur
 - Antislip en uitermate stil
 -  Kan niet roesten of corroderen (in tegenstelling tot staal 

of aluminium)
 -  Oppervlak lijkend op de inloop- en uitloopgang van de 

melkstal voor betere doorstroming van dieren
 -  Afzonderlijke platen zijn door één persoon te tillen voor 

een eenvoudige installatie
•  Minder breed platform om plaatsing binnen de bestaande 

uitloopgang mogelijk te maken
•  Eenvoudig in de gang te monteren onderdelen met 

betonschroeven onder het platform die problemen met 
uitstekende montagepunten voorkomen (vastgezet voordat 
platen worden geplaatst)

•  Nieuwe roestvrijstalen laadcellen met beschermingsklasse 
IP67 voor een lange levensduur onder zware 
omstandigheden.

Dairy Scale XDS5000* 071107

1 SmartReader R1300

2  Dairy Scale-
platform set

3  Dairy Scale indicator  
(te installeren in de melkstal)

* Inclusief DairyScale-indicator, platform, SmartReader R1300, netvoeding en MyScale-software.
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057149

Afstandsbediening - de eenheid kan door 
één persoon worden bediend.

Flexibel – verstelbare zijkanten voor zowel 
kleine lammetjes als grote rammen.

Goed zichtbaar bedieningspaneel - 
inclusief noodstopknop, lampje voor status 
auto/handmatig en fout.

Sheep Auto Drafter

Sheep Auto Drafter

EID klaar - compatibel met 
de Gallagher EID-controllers. 
(Apart verkocht).

Compatibiliteit - 
compatibel met de 
Gallagher EID-controllers.
en controllers van andere 
merken (apart verkocht).

Snellere flow - snel 
openende, smalle 
deuren bij in- en 
uitgang voor een 
snellere flow.

Compatibel met 
elektronische oormerken -  
geïntegreerde antennes 
voor betrouwbaar lezen.

Zeer sterk - 
Composietmateriaal 
is bestand tegen 
continue impact.

3-voudige sorteermodule -  
modulair ontwerp voor 
eenvoudige bevestiging. Uit te 
breiden met extra eenheden.

Veilig - geen 
uitstekende delen, 
metalen delen of 
scherpe randen.

De Sheep Auto Drafter is een volautomatisch weeg- en sorteersysteem, dat soepeler en 
stiller is en een eenvoudiger set-up kent dan welk ander schaapsorteerproduct op de 
markt.  De Gallagher Sheep Auto Drafter bestaat uit een weegkooi, geïntegreerde 
weegcellen, een geïntegreerde regelmodule met afstandsbediening en een drievoudige 
sorteermodule. Voeg een passende elektronische weegschaal toe en u kunt beginnen! 
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Verhoog uw winst met Gallagher Animal Performance Software (APS) 
en maak de overdracht van diergegevens gemakkelijk met de gratis 
Gallagher-app. 

Animal Performance Software (APS) Professional

GRATIS meegeleverd 
met de TSi 2 Livestock 
Manager

APS Professional is een uitgebreide tool voor veestapelanalyse met krachtige 
filterfuncties en aangepaste rapportagemogelijkheden en biedt u alle 
informatie die u nodig hebt over individuele dieren of diergroepen. 

APS Professional omvat alle functies van APS Standaard plus de volgende:

Aangepaste rapporten maken, bijvoorbeeld 
scansamenvattingen voor grazen, spenen of 
drachtigheid. 

Informatie over de afstamming van een dier 
weergegeven in een stamboom en gerelateerde 
genetische prestaties. 

Bekijk waar bepaalde dieren zich bevinden en in 
welke groep.

Gebruik geavanceerde filteropties om de 
informatie te verfijnen tot dat wat u nodig hebt. 
Bijvoorbeeld bepaal welke drachtige ooien u in het 
veld laat en welke u dichter naar de veehouderij 
haalt voor het lammeren. 
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W810 v2, W610 v2

HR5, HR4, HR3

Webserver

Email

Animal Performance Software (APS) Standaard

GRATIS 
meegeleverd met 

de HR3, HR4, HR5, 
W610 v2, W810 v2 

en BR

Met nieuwe menu's met pictogrammen, zoals hieronder in het scherm wordt 
weergegeven, kunt u snel en gemakkelijk actuele en historische informatie bekijken 
en gebruiken op het niveau van individuele dieren.

• Met vooraf ingestelde rapportages kunt u snel analyses maken van informatie die vaak wordt bekeken, zoals 
volledige dier-/groepsgeschiedenis, gewichtsvoorspelling van dieren voor een bepaalde datum of de datum 
waarop dieren een bepaald gewicht zullen bereiken

• Eenvoudig informatie delen met dierenartsen, agrarisch adviseurs, eigenaren van melkvee en managers en 
eigenaren van een veehouderij, enz.

• Soepele overdracht van diergegevens

• Kan worden bijgewerkt naar APS Professional

Intuïtief zijmenu voor 
toegang tot andere pro-
grammafuncties, zoals 
het aansluiten op een 
apparaat of het maken 
van sorteerlijsten.

Gemakkelijk sessies 
bekijken op een pc, 
met diertellingen.

Eenvoudige picto-
grammen voor 
afdrukken, e-mail of 
het weergeven van 
sessiegegevens.

De sessie-inhoud in een 
oogopslag weergeven. 
Klikken op de kolom-
koppen voor opnieuw 
sorteren.

Individuele grafieken 
voor gewichts-
toename of volledige 
dier geschiedenis en 
levensgegevens 
weergeven.

Gallagher Animal Data Transfer-app 

Stuur diergegevens van uw Gallagher EID-handlezer of EID-compatibele weegschaal naar uw 
Android-smartphone. U hoeft uw apparaat niet op een pc aan te sluiten. Zo snel en eenvoudig 
te gebruiken: u kunt uw diergegevens rechtstreeks vanuit het veld sturen. U hoeft slechts drie 
eenvoudige stappen uit te voeren:

TELEFOON

APS maakt aan de hand 
van een grafiek met actuele 
gewichten en de dagelijkse 
gewichtstoename per dier de 
prestaties van uw veestapel 
visueel zichtbaar.



26 ELEKTRISCHE AFRASTERINGEN 

SPECIALISTEN IN AFRASTERING:
 ✓  DOOR KLANTEN GEÏNSPIREERD

✓  ALTIJD INNOVATIEF

✓  ALLERHOOGSTE KWALITEIT

✓  UITSTEKENDE SERVICE EN 
ONDERSTEUNING

✓  WERELDWIJD TOONAANGEVEND



ONTDEK 
HET COMPLETE 
AFRASTERINGS- 

ASSORTIMENT OP
WWW.GALLAGHER.EU



www.gallagher.eu

Gallagher Europe B.V.

Nederland

Bornholmstraat 62a 

9723 AZ Groningen

Telefoon: +31 (0)50 - 368 31 99

Fax: +31 (0)50 - 368 31 86

info.nl@gallaghereurope.com

België

Oude Baan 14

3945 Ham

Telefoon: +32 (013) 66 77 66

Fax +32 (013) 66 80 21

info.be@gallaghereurope.com
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