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Vážení čtenáři,

všechno začalo před více než 30 lety inovativní
myšlenkou Helmuta Urbana. Pro naší rodinu, 
nadšenou pro zemědělství, byla vždy na  
prvním místě pohoda zvířat. Při vývoji našich 
technologií se vždy spoléháme na takové sys-
témy odchovu, které jsou přátelské ke zvířatům 
a zaručují zdravá a vitální telata. V průběhu 
let se stále požadavky na krmící technologie 
URBAN a stájové systémy zvyšují. Mezitím jsou 
naše zařízení prodávána ve více než 50 zemích 
na všech pěti kontinentech. Neustále hledáme 
nové způsoby a možnosti k perfektnímu
odchovu mladých zvířat. To je důvod, proč jsme 
velice potěšeni, že můžeme představit naše 
produkty pro odchov telat v tomto produkto-
vém katalogu. Budeme rádi, pokud budeme 
moci sdílet naše dlouholeté zkušenosti
s vámi osobně a podporovat vás při práci  
s našimi sofistikovanými systémy na cestě ke 
zdravým, vysokoprodukčním telatům!

S pozdravem,

Nicole Urban-Sprock
    &  Thomas Sprock
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Urban – 
dříve jako nyní! 
  

Před rokem 1984: Od farmářů 
– pro farmáře: Helmut Ur-
ban vyřešil otázku odchovu 
telat      v době, kdy pracoval 
na farmě svých rodičů. Díky  
mnohaletým zkušenostem věděl 
naprosto přesně, co je důležité. 
Tyto znalosti vedly ke vzniku 
automatického napájení telat. 
Postupně vedla tato myšlenka 
až k vlastní výrobě a distribuci 

napájecích automatů pro telata URBAN.

1987: Na trh je uveden první napájecí automat 
URBAN řízený počítačem.

1997: Mezinárodní průlom s U40: napájecí 
automat pro jehňata a telata.

2002: Uvedení na trh napájecího automatu U20, 
prvního kompaktního automatu s integrovaným 
dudlíkem. 

2007: Celosvětový marketing napájecích   
automatů URBAN.

2008: Na výstavě Eurotier byl předsta-
ven nový MilkShuttle a napájecí dvojsta-
nice.

2009: Významné výročí: 25 let 
technologie URBAN.

2010: Dcera Nicole Urban-Sprock 
a zeť Thomas Sprock se připojili           
k vedení firmy.

2015/16: Expanze oblasti výroby          
a slavnostní otevření nového školícího 
centra ve Wüstingu.

Ende 2017: Konec roku 2017: Helmut 
Urban předal řízení firmy na další 
generaci.

URBAN 
celosvětový

Společnost URBAN byla za-
ložena v roce 1984 Helmutem 
Urbanem na jeho farmě ve 
Wüstingu. Když se později 
značně zvýšila poptávka po 
produktech URBAN, přesu- 

nula se v roce 1992 firma do 
nových prostor v průmyslové 

zóně ve Wüstingu. V současné 
době je URBAN připraven dále  
rozšiřovat svou významnou po-
zici specialisty v krmících tech-
nologiích pro telata.   S napá-
jecím automatem Alma Pro  
a s MilkShuttlem má URBAN dva 
extrémně sofistikované produk-

Helmut Ur-
ban s prvním 
mixérem mléka 
pro telata.
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OCENĚNÍ:

2012 - Automat URBAN LifeStart feeder byl         
prohlášen	novinkou	roku.

2014	-	Automat	URBAN	LifeStart	obdržel	stříbrnou	
cenu	za	inovaci	na	výstavě	EuroTier.

2015	-	Welfare	systém	URBAN	LifeStart	obdržel	‘In-
novationspreis	des	Niedersächsischen	Handwerks’	
(cena	za	inovaci	řemesel	v	Dolním	Sasku).

2018	-	Firmě	URBAN	byla	předána	cena	zahra-
ničního	obchodu	Dolního	Saska	za	vynikající	
úspěchy	v	exportu.

2018	-	URBAN	obdržel	již	třetí	cenu	za	inovaci	na	
výstavě	EuroTier,	tentokrát	za	inovaci	produktu	
VitalControl.

ty, jak pro stacionární, tak pro mobilní krmení 
mladých zvířat.

Rodinná farma URBAN: V průběhu let se malá 
mléčná farma proměnila v inovativní, me-
zinárodně aktivní středně velkou firmu.
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SÍDLO FIRMY
Vývoj, produkce a distribuce pod 
jednou střechou - v moderních 

prostorech ve Wüstingu. 



Urban boudy pro telata
Možnost pohodlného ustájení. 
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Odchov telat ve venkovním pro-
středí posiluje obranyschopnost 
zvířat a vytváří silnou konstituci 
již od raného věku.
Boudy pro telata URBAN 
poskytují vysoce kvalitní řešení 
pro individuální a skupinový 
odchov a nabízí extrémně 
flexibilní možnosti, vyzkoušené 
a otestované v praxi.
Každá bouda je standardně 

vybavena plastovým prahem 
s velkými integrovanými koly. 
Dále také nabízíme praktické 
doplňky pro optimální 
přizpůsobení bud individuálním 
potřebám vašich telat.

Nejlepší podmínky pro odchov vašich telat.

Velmi promyšlené 
detaily 
Ohrádka výběhu 
i samotné boudy mohou 
být jednoduše naklopeny 
z cesty - čištění prostoru 
bud je tak velmi snadné.
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Výhody na první pohled

Snadné čištění
Boudy jsou vyrobené z ro-
bustního, odolného a laminá-
tem vyztuženého polyesteru. 
Jsou vyrobeny jako „jediný 
kus“, takže nemají žádné 
praskliny nebo mezery. Díky 
tomu jsou snadno čistitelné, 
odolné špíně a nepřístupné 
zárodkům a bakteriím. 

Předchází přehřátí 
Otvory ve střeše boudy 
zajišťují odchod horkého a 
vydýchaného vzduchu.

Jednoduché přemístění
Pevná kola, madla a trans-
portní háky umožní snadné 
přemístění každé boudy.

UV-rezistentní a nereagující 
na teplotu
Díky kombinaci materiálu 
a světlé barvy jsou boudy 
pro telata UV-rezistentní 
a necitlivé na chlad nebo 
teplo.
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Urban boudy pro telata | Výhody



„Boudy URBAN poskytují 
našim telatům výborné klima.“

Rodina Derbovenova
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Urban Bouda S

Přehled modelů
Nabízíme řešení, které se přizpůsobí specifickým 

potřebám každé farmy. Pro individuální ustájení telat 
jsou vyráběny modely S a L.
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Rozměry* (L x B x H):
Bouda: 150 x 120 x 125 cm
Ohrádka: 150 x 120 x 95 cm

*	Vnější	průměr

Urban boudy pro individuální ustájení telat
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Urban Bouda L
Rozměry* (L x B x H):
Bouda: 200 x 120 x 140 cm
Ohrádka: 150 x 120 x 95 cm
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Vybavení
Inteligentní vybavení a detaily tvoří z bud URBAN

 nepostradatelnou součást odchovu telat.
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Dobře navržená ohrádka 
Ohrádka s odnímatelnou mřížkou, zkosený-
mi rohy a několika možnostmi pro umístění 
napájecího kbelíku.

Dvířka na přední 
straně 
Se závěsným a kruho-
vým držákem na napájecí 
kbelíky.

Urban boudy pro individuální ustájení telat | Vybavení
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Pevné madlo
Pevné madlo umožňuje bez-
pečné přemístění boudy.

Velká kola a číslování
na prahu
Velká kola zajistí pohodlný přesun 
každé boudy. Praktické číslování 
zjednoduší identifikaci telat. 

Popisovací 
informační 
tabulka
Díky (volitelné) 
informační tabulce 
budete vy a vaši 
zaměstnanci stále 
nad věcí.
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Urban boudy pro individuální ustájení telat | Vybavení
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Sklopné boudy 
Boudy pro telata URBAN
mohou být snadno sklopeny 
z cesty - čištění boudy je tak 
velmi snadné. 

Vyklápěcí ohrádka 
Ohrádka se při čištění výběhu
i boudy velmi jednoduše vy-
klápí.
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Urban boudy pro individuální ustájení telat | Doplňky a příslušenství

Doplňky a příslušenství
S naším praktickým příslušenstvím optimálně přizpůsobíte 

boudy pro telata specifickým potřebám vaší farmy.
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Krmící miska – 5 nebo 8 litrů 
Pasuje do kruhového držáku na 
kbelíky na ohrádce.

Držák kbelíku 
 Držák kbelíku na přední 
stranu ohrádky. 
 Multilock - společný držák 
na napájecí kbelík a na  
Combifeeder

 Kruhový držák na krmící 
misky a kbelíky.

Kbelík   
s dudlíkem 
Snadno čistitelný  
a optimálně  
přizpůsobený pro 
potřeby telat.

Jesle na seno 
Robustní a odolný

Combifeeder 
Pro krmení telat 
senem a koncent-
rovanými krmivy. 
S vyjímatelnou 
krmící miskou a 
sklopným víkem. 

Pomocné přepravní zařízení URBAN 
Pro snadný přesun bud.

1
2

3
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URBAN bouda pro telata XL

Přehled modelů
Velkokapacitní bouda XL je optimálním řešením 

pro bezproblémové převádění telat 
z individuálního ustájení 
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Rozměry* (L x B x H):  
Bouda: 260 x 225 x 180 cm 
ohrádka s nebo bez fixačního 
systému: 225 x 225 x 105 cm
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URBAN boudy pro skupinové ustájení telat | Přehled modelů

*		vnější	průměr
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Prostorný a pohodlný 
Naše velkokapacitní bouda nabízí prostor pro až 5 
telat. Standardním vybavením každé skupinové boudy 
je práh, kruhový držák kbelíků a přepravní držák. Dva 
zvedací háky na střeše boudy usnadňují její přepravu. 

Ohrádka boudy s krmným stolem a kruhovým držákem 
kbelíků.

Krmný stůl s kruhovým držákem kbelíků.
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Snadné čištění 
Galvanizovanou ohrádku lze snadno 
naklopit z cesty a udělat tak prostor 
pro vyhrnutí hnoje. 

URBAN boudy pro skupinové ustájení telat | Vybavení
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Praktické a dobře
promyšlené 
Snímatelná zábrana slouží 
k uzavření telat v boudě.

Snadný přístup 
Malá dvířka na boční straně 
ohrádky poskytuje snadný 
přístup k telatům.
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Doplňky a příslušenství
Dokonale sladěné doplňky splní u velkokapacitní boudy 

všechna očekávání.
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URBAN boudy pro skupinové ustájení telat | Doplňky a příslušenství



Nerezový   
Combifeeder 
Pro krmení telat senem 
 a koncentrovanými  
krmivy.

Jesle na seno 
Snadno instalovatelné 
uvnitř boudy.

Plastový krmící žlab 
Tvarovaný pro pět kbelíků.

Závěsný držák napájecích kbelíků 
Pro pět napájecích kbelíků

urbanonline.de

AdlibFeeder 
Krmítko na suchá krmiva.

URBAN boudy pro skupinové ustájení telat | Doplňky a příslušenství
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Silná telata
Derbovenova rodina se při venkovním odchovu spoléhá 

na boudy pro telata URBAN a díky tomu optimálním 
způsobem posiluje imunitní systém svých telat. 

Historie Derbovenovy rodinné 
farmy se začíná datovat v roce 
1961. Rodina dnes hospodaří na 
ploše okolo 340 hektarů a cho-
vá okolo 500 ks dojnic a 490 ks 
mladého dobytka. K samotné 
výrobě mléka a vlastnímu zpra-
cování mléka přímo na farmě, 
se rodina dále věnuje šlechtění 
dojnic s pevnou konstitucí.   

obranyschopnost dokonce už  
v prvním týdnu života. Chráněný 
prostor a speciální nátěr minima-
lizují počet potenciálních bakterií 
a tím podporují vitalitu každého 
telete. Snadné čištění se snadno 
vyklopitelnou ohrádkou šetří 
Derbovenově rodině a jejich 
zaměstnancům
obrovskou spoustu času 
a každodenní dřiny. URBAN nabízí 
možnost vybavení bud nejrůz-
nějším příslušenstvím, například 

1

3

K dosažení toho cíle používají 
pět na farmě odchovaných býků. 
Filozofie firmy zahrnuje kromě 
udržení transparentní komunika-
ce a používání krmiv vhodných 
pro přežvýkavce, také co nejpřiro-
zenější odchov telat. Vedle čtyř 
zaměstnanců a čtyř brigádníků 
pomáhají rodině Derbovenově 
v jejich každodenní práci produkty 
URBAN. Boudy pro telata URBAN 
umožňují odchovávat telata   
venku, čímž se posiluje jejich 

Urban boudy pro telata  | Praktické zkušenosti
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1   Farma rodiny 
Derbovenovy v Dolním 
Sasku v Německu.
2   Kvůli snadnému 
krmení telat vsadili 
Derbovenovi na URBAN 
MilkShuttle.
3  Děti z rodiny jsou 
aktivně zapojovány.

 4  Příjemné klima   
v boudách URBAN vede 
ke zdravým a vitálním 
telatům.

napájecími kbelíky, jeslemi na 
seno či krmícími miskami. Tímto 
způsobem mohou být boudy pro 
telata individuálně přizpůsobeny 
potřebám každé farmy. 
Pro krmení telat ustájených 
v boudách, používají Derbovenovi 
URBAN MilkShuttle a zajišťují tak 
optimální dodávky mléka. 
MilkShuttle je schopný během 
služby obsloužit kterýkoli ze 
zaměstnanců. K zajištění 
bezpečnosti vyvinul URBAN 
tlačítko nouzového 
zastavení, které pokud je stisk-
nuto, okamžitě zastaví vozík a 
posune ho zpět. Na farmě rádi 
pracují s technickými inovacemi: 
„Jsme přesvědčeni o technických 
řešeních firmy URBAN. Dělají 
naši každodenní práci snazší
a podporují nás v odchovu 
našich telat tím nejlepším 

možným způsobem.“

Jméno: Rodina Derbovenova
Umístění: Dolní Sasko, Německo
Velikost: 340 ha
Stádo: 500 ks dojnic, 490 ks mladého 
dobytka, 5 chovných býků
Zaměstnanci: 4 zaměstnanci,   
4 brigádníci

ÚDAJE O FARMĚ:

1 2

3 4

Bo
ud

y 
pr

o 
te

la
ta

25



urbanonline.de26

Místo pro Vaše poznámky
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Urban GmbH & Co. KG
+49	(0)	44	84	93	80	-	0

Auf	der	Striepe	9	|	27798	Wüsting
info@urbanonline.de |  www.urbanonline.de

AGRO-partner s.r.o.
Květnová	506/2,	392	01	Soběslav

www.agropartner.cz

www.youtube.com/user/calffeeding

www.flickr.com/photos/urbanonline

www.facebook.com/urbanonline

Sledujte nás:

©	2018	Urban	GmbH	&	Co.	KG,	Technické	změny	vyhrazeny.	S	výjimkou	chyb	a	opomenutí.


