
Weizur oferece a ferramenta Afimilk MPC, um 
painel de controle do processo Ordenha para 
Medição e Extração do leite por posto. O medidor 
transfere os dados da ordenha para o programa 
de manejo do AfiFarm, para que a gestão seja 
ainda mais eficiente e produtiva.
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MILK METER
Kit MPC

Vantagens 
e benefícios 

• Medidor: Construido para lidar com altas taxas 
de fluxo de leite evitando flutuações de vácuo.
• Monitoramento de limpeza CIP, garantindo 
  a qualidade do leite;
• Aprovado pelo ICAR;
• Suporte e alertas de ajuda na operação de 
  ordenha como: Fluxo de vácuo, extração de 
  unidade de ordenha, pulsação e estimulação 
  pré-ordenha;
• Painel: Controle sobre ordenha e ações pré 
definidas para tomada de decisão imediata. 
Alertas de baixo rendimento, falhas e mastites.

OTIMIZAÇÃO 
CONTROLE
PRODUÇÃO

Modelo

{características}



O laboratório de leite em linha é hoje a 
ferramenta mais eficaz para a detecção 
precoce de Cetose, Mastite e Acidose 
Ruminal, além de contar com benefícios 
adicionais como: Monitoramento 
de alimentação, prevenção contra 
contaminação do leite por sangue e/
ou antibióticos, além de melhorias no 
planejamento genético do rebanho.
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Vantagens 
e benefícios 

GESTÃO
CONTROLE
SOLUÇÕES

DO LEITE
Análise

Modelo

• Sensores de alta performance
• Monitoramento em tempo real de:
 Gordura
 Proteína 
 Lactose
 Condutividade
• Gestão de Alimentação ideal
• Rápida identificação de efeitos de 
mudanças na ração e detecção de 
redução na qualidade da alimentação.

{características}

Sensores 
para análise 

do leite

Gestão 
de saúde
animal

Frequência
e rotina da 

alimentação

Evita a 
perda de leite

a granel

Ordenha
mais

eficiente
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AGILIDADE
CONTROLE
DINÂMICO

DO LEITE
Análise

Modelo

Monitore os componentes do leite a cada ordenha, qualquer 
problema será identificado rapidamente no intervalo entre 

as ordenhas, por meio do Dashboard ou alerta ao produtor.

> 
Dashboard

Painel 
dedicado 

para o 
resgate e 
soluções

A alimentação é o maior 
custo das fazendas leiteiras. 
Portanto, o controle otimiza-
do é muito importante. 
Problemas como mudanças 
não planejadas ou rações 
excessivamente misturadas, 
podem causar alterações na 
gordura e proteína do leite e 
na proporção entre elas.

A detecção precoce minimiza as perdas 
devido ao balanço energético negativo.

A detecção precisa de mastite ajuda a evitar enorme 
perda de produção e melhora a fertilidade.

Monitoramento da alimentação - Alterações 
metabólicas são detectados pelo dispositivo Afilab

Ótimo para pasto

Detecção de cio

Ruminação Health

Monitore em tempo real

Cetose

Mastite

Acidose
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