Mix Feeder
Inteligentny system żywienia!
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Teraz podczas żywienia można usiąść z założonymi rękami!
Pozwólcie Państwo, aby w przyszłości ktoś inny wykonywał większą część pracy: Mix Feeder firmy GEA to
całkowicie automatyczny system paszowy, który przez całą dobę będzie niezawodnie wyręczał Państwa w
doborze i wydzielaniu paszy. Mix Feeder wykonuje swoje zadania tak rutynowo, dokładnie i bardzo cicho,
że wystarczy, gdy będziecie się Państwo mu jedynie przyglądać.
Recepty dla zadowolonych zwierząt
Bez względu, czy chodzi o krowy mleczne, jałówki
czy krowy zasuszone - sterowany komputerem
MixFeeder przesuwa się do zasobników
składników paszowych i z dokładnie zważonych
części przygotowuje odpowiednie mieszanki
paszowe. Po wymieszaniu Mix Feeder rozdziela
paszę w zaprogramowanych wcześniej strefach
stołu paszowego. W tak łatwy sposób zwierzęta
go pokochają!
Zwierzęta najchętniej by go schrupały!
Zwierzęta bardzo lubią Mix Feeder. Ciche ważenie,
mieszanie i wykładanie paszy wpływa pozytywnie
na relaksujący klimat w oborze bez stresu i
gorączkowego pośpiechu. Mix Feeder można
wysyłać do dozowanie paszy tak często, jak jest to
potrzebne. Częste wydawanie paszy za pomocą
Mix Feeder uwolni Państwa i Waszych
pracowników od czasochłonnych, rutynowych
czynności, zapewni spokój podczas karmienia i
pozwoli uniknąć przekarmiania zwierząt.
Całkowicie czysty wynik - aż po mleko
Zwierzęta chętnie żyją w czystym otoczeniu, gdzie
mogą jeść z ziemi. Dlatego MixFeeder wydaje
paszę bezpośrednio, poruszając się swobodnie na
szynie nad stołem paszowym. W ten sposób brud
z opon zanieczyszczający paszę należy do
przeszłości.
Takie rozwiązanie oznacza czystą paszę i dużą
wydajność mleczną.
Miejsce w najmniejszej oborze: nakład pracy zredukowany
do uzupełniania zasobników
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Zawsze świeża pasza na stole
Zastosowanie pojazdu MixFeeder pozwala na
zminimalizowanie nakładów pracy do napełniania
zasobników ustawionych tak aby zajmowały jak
najmniej miejsca. Ciągłe przygotowywanie świeżych
mieszanek z poszczególnych składników pozwala
na
uniknięcie
procesów
fermentacyjnych
powstających podczas magazynowania paszy.
Jednocześnie takie rozwiązanie gwarantuje, że
Państwa zwierzęta przez całą dobę otrzymują
najważniejsze substancje odżywcze!
MixFeeder – System "do ugryzienia"
• zasilany akumulatorem, poruszający się na
szynie i sterowany komputerem pojazd paszowy
• 4 wydajne energetycznie modele,
dopasowane do potrzeb i wielkości obory:
PLUS, XL, AC XL
• oszczędzająca miejsce integracja lub rozbudowa
istniejących systemów, dla kojców ze stołami
paszowymi > 2m
• czysta, świeża pasza; zdrowe i wydajne
zwierzęta
• efektywne i kompleksowe rozwiązanie dla
gospodarstw ukierunkowanych na
przyszłościowy rozwój
• inteligentny i oszczędzający czas system
oferowany przez Waszego partnera, firmę
GEA Farm Technologies
Czysta rutyna - tak często, jak potrzeba: Po
zaprogramowaniu pozostaje tylko przyglądanie
się - Mix Feeder miesza i wydaje paszę
zgodnie z Państwa wytycznymi!

Schemat systemu

Optymalnie
przechowywane
składniki paszowe ...

Świeża mieszanka
paszowa dla każdej grupy
zwierząt ...

Zautomatyzowane i
optymalnie zważone
dozowanie ...

Dane techniczne
Ilość mieszanek dziennie
Ilość grup paszowych
Ilość składników paszy
Czas mieszania
Prędkość ruchu pojazdu
Sterowanie
Napęd zewnętrzny

Akumulatory
Ładowarki

indywidualnie - z reguły 20-30 ładunków
maks. 15
maks. 9 na grupę
regulowany - z reguły 4-6 minut
16 m/min.
IF2 Controller/PDA
9,2 kW silnik przekładniowy

Mix Feeder Plus

Mix Feeder XL

Mix Feeder AC XL

4 x 12 V 100Ah

6 x 12 V 100Ah

6 x 12 V 100Ah

2 x 10 Amp. 24 VDC

4 x 10 Amp. 24 VDC

6 x 15 Amp. 12VDC

Plany żywieniowe dla każdej grupy zwierząt: świeża pasza
we wszystkich strefach czystego stołu paszowego
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Nasze najważniejsze wartości.

Grupa GEA jest światowym koncernem z dziedziny budowy maszyn z miliardowym udziałem w sprzedaży
i przedsiębiorstwami znajdującymi się w ponad 50 krajach. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1881
roku i jest jednym z największych oferentów innowacyjnych urządzeń i technologii procesowych. Grupa
GEA jest wymieniana przez STOXX® Europe 600 Index.

GEA Farm Technologies Sp. z o.o.
Ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz
Tel. +48 52 348 04 40, Fax +48 52 348 04 50
biuro@gea.com
www.gea-farmtechnologies.com

9997-1634-010 / 9502020199 / S+L:d&d / D:Stu / 09. 2012 · W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i
zmian wersji wykonania!

Maksymalna wydajność • Uczciwość • Zaangażowanie • Pasja • GEA

