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Nasza Misja – Twój Zysk

Nasza Jakość – Twój Komfort

Nasza Gwarancja – Twoje Bezpieczeństwo

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Rolników stworzyliśmy skuteczne 
rozwiązania w postaci pakietu EM Premium.
Przyjmujemy indywidualny tryb obsługi Klienta, zaspokajamy jego potrzeby oraz 
oferujemy produkty Premium wytwarzane przez najlepszych specjalistów. 

Pakiet EM Premium został stworzony w celu realizacji zamówień tworzonych 
z niebywałą starannością i precyzją. Klient to nasz Partner – współtwórca inwestycji, 
finalnego produktu.

Powołaliśmy specjalny zespół, który poznaje przyszłe miejsce pracy urządzenia, sprawdzamy wszelkie parametry i ustalamy 
wspólną wizję z Klientem. Ostateczny wybór konfiguracji produktu należy do użytkownika. Nasze doradztwo i zaanagażowanie 
w projekt pomaga w realizacji założonego celu i przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanej satysfakcji. 

Jakość to dla nas nie obietnica lecz zasada, dlatego nasz pakiet jest gwarancją bezpieczeństwa i spokoju dla wszystkich użytkowników 
maszyn i urządzeń EUROMILK.

Bądź przed wszystkimi

Ciesz się spokojem

www.euromilk.pl www.euromilk.pl
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Gwarancja 
usunięcia awarii 
w 24 godziny

Doradztwo 
oraz dostarczanie 

idealnych 
rozwiązań dla 

gospodarstwa

Najkorzystniejsze  
warunki 
finansowe

Wymiana 
starej maszyny 

na nową

Premium
pakiet

Safe24 Individual

XchangeFinance

   Najwyższe 
 Standardy

   Nieograniczone 
    Możliwości

    Najbezpieczniejsze 
Rozwiązania

   Najkorzystniejszy 
        Wybór
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Automatyzacja żywienia krów to idealne rozwiązanie by za-
oszczędzić czas. Zastosowanie w pełni zautomatyzowanych 
urządzeń pozwala zagospodarować nawet do kilku godzin dzien-
nie. Zadanie rolnika ogranicza się wtedy zazwyczaj do napełnie-
nia zasobników na paszę oraz monitorowania poprawności 
dawki pokarmu. 

Automatyczne żywienie to oszczędność czasu

Częstsze żywienie zwiększa produkcję mleczną

Żywienie zwierząt staje się coraz bardziej skomplikowane i wymagające. Dawki pokarmowe składają się z wielu komponentów, 
które muszą być zadawane z ogromną precyzją i w odpowiednim czasie. Dzięki urządzeniom paszowym, dostarczanie pożywienia 
następuje w układzie 24/7, w wyniku czego zwierzęta mają zawsze dostęp do świeżej paszy, a niewątpliwą zaletą jest możliwość 
idealnego dawkowania wszystkich komponentów. Można w ten sposób podawać każdy rodzaj paszy, w tym TMR. Przy takiej form-
ie żywienia zapewniane jest optymalne pH żwacza, przez co poprawia się ogólny stan zdrowia zwierząt jak i wykorzystanie paszy. 
Częstsze żywienie przyczynia się przede wszystkim do znacznego zwiększenia produkcji mlecznej i poprawia dobrostan stada.
Unormowane żywienie to również lepszy rozród krów.

Innowacja w żywieniu

Urządzenia TMRobot Feedex Feedose

Rodzaj 
budynku

obory 
wolnostanowiskowe i 

uwięziowe
obory uwięziowe obory 

wolnostanowiskowe

Rodzaj 
dozowanej 

paszy
TMR + pasza treściwa pasza

treściwa
pasza

treściwa
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Automatyczne systemy żywienia są najlepszym sposo-
bem aby osiągnąć optymalną oraz wydajną produkcję 
mleka i mięsa, poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości 
paszy. Zwiększają zysk przy równoczesnym zmniejszeniu 
nakładów pracy.
Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, nasze systemy 
łatwo zaadaptować do istniejących budynków, a przy pro-
jektowaniu nowych obór, szerokość korytarza paszowego 
przestaje być priorytetem.

Higiena i świeżość

Oszczędność i zysk

Urządzenia dbają o to, aby zwierzęta miały zawsze od-
powiednią ilość świeżej paszy. Pokarm zadawany jest 
automatycznie w mniejszych ilościach, indywidualnie dla 
każdego zwierzęcia lub grupy żywieniowej. Systemy są 
bardzo precyzyjne, dzięki temu nie ma strat paszy.

Efektywność i kontrola

Automatyzacja sprawia, że żywienie staje się bardziej efe-
ktywne. To zupełnie nowa jakość paszy. Hodowca ma kon-
trolę nad każdym aspektem zadawania pokarmu. Dodat-
kowo, nie musi codziennie poświęcać dużej ilości czasu na 
karmienie zwierząt.
Najlepszą strategią, pomagającą osiągnąć maksymalną 
produkcję, jest dostarczenie pokarmu 8 razy dziennie, co 
jest praktycznie nieosiągalne w tradycyjnych systemach ży-
wienia.

Innowacja w żywieniu

www.euromilk.pl
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TMRobot

TMRobot może być wyposażony w wóz paszowy jednoślimakowy lub dwuślimakowy o dowolnej pojemności. Urządzenie dba o to, 
aby pasza w nim przyrządzona trafiała na stół paszowy w odpowiednich ilościach, zachowując przy tym swoją świeżość.
W tym układzie zwierzęta dostają całkowicie niezbędną ilość paszy, dzięki temu jej zmarnowanie jest dużo mniejsze. Opcjonalnie 
Robota można wyposażyć w podgarnianie paszy co dodatkowo podnosi jego funkcjonalność.

TMRobota można zastosować zarówno w oborach wolnostanowiskowych jak i uwięziowych.

Schemat w pełni zautomatyzowanego żywienia TMR

TMRobot - stacjonarny wóz paszowy + wózek dystrybucyjny

System żywienia EUROMILK TMRobot zawiera wóz paszowy napędzany silnikiem elektrycznym oraz wózek 
dystrybucyjny poruszający się po oborze na szynach. Załadunek wozu odbywa się za pomocą ciągnika 
z adowaczem czołowym lub ładowarką teleskopową. Maszyna włącza się automatycznie. Po wymieszaniu TMR-u 
jest on transportowany do wózka dystrybucyjnego poprzez przenośnik łańcuchowy. Proces dystrybucji paszy 
odbywa się 24h na dobę. Jest ona mieszana w stacjonarnym wozie paszowym za pomocą silników elektrycznych.  
Robot może być dodatkowo wyposażony w dozowanie pasz sypkich EM Feedex, które jest instalowane z przodu wózka 
dystrybucyjnego. 

www.euromilk.pl www.euromilk.pl
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TMRobot

Wózek dystrybucyjny EUROMILK TMRobot

Wózek EUROMILK TMRobot napędzany jest za pomocą akumulatorów i porusza się po budynku na szynie. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu Robot pobiera minimalną ilość energii elektrycznej i może pracować nawet w przypadku przerw w dostawie prądu.

Wyposażony jest w system wagowy, dzięki temu w oborach wolnostanowiskowych paszę możemy dystrybuować z zadaną wartością 
kg/m, natomiast w oborach uwięziowych dokładnie możemy zadawać ustaloną ilość paszy na 1 stanowisko.

Pasza rozdawana jest za pomocą przenośnika taśmowego PCV, który gwarantuje idealną dystrybucję TMR oraz jego napowietrzenie.

Szybki zwrot inwestycji

• Mniejsze koszty przygotowania paszy - energia elektryczna jest tańsza od oleju napędowego

• Brak ciągnika podczas dystrybucji oraz mieszania TMR-u

• Oszczędność paszy

• Dzięki regularnemu zadawaniu paszy jest ona świeża, co zwiększa wydajność mleczną krów oraz polepsza dobrostan 

zwierząt

Brak przejazdu wozu przez korytarz paszowy eliminuje nieczystości takie jak np. błoto w paszy

Oszczędność czasu (do ok 2-4 godzin dziennie)

Konstrukcja umożliwia zastosowanie w oborach uwięziowych jak i wolnostanowiskowych

Niewielkie rozmiary wózka dystrybucyjnego pozwalają na zainstalowanie systemu w oborach nie posiadających korytarza prze-

jazdowego

Możliwość podziału na grupy żywieniowe

System zarządzania żywieniem poprzez panel sterowniczy

Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez elektryczny napęd

Zalety:

www.euromilk.pl
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Robot paszowy EUROMILK Feedex został stworzony do obór uwięziowych. Po zaprogramowaniu, automatycznie rozdaje 
krowom paszę treściwą 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, w regularnych odstępach czasu. Feedex porusza się po budynku 
rozdając zwierzętom ustalone przez hodowcę porcje pasz. Urządzenie posiada możliwość dystrybucji kilku rodzajów komponentów 
jednocześnie,  w zależności od indywidualnych ustaleń każdego Klienta. Tuż po wykonanej pracy wraca do stacji bazowej, napełnia 
swoje zasobniki swieżą porcją oraz ładuje akumulatory. Robot pozbawiony dostępu do prądu ciągle pracuje, a zapasu energii 
wystarcza na kilka dodatkowych karmień.

Feedex to robot paszowy, który pracuje za Ciebie i pozwala cieszyć się efektami 
karmienia krów koncentratami paszowymi bez Twojej ingerencji.

Według przeprowadzonych badań oraz ankiet z Klientami wynika, że zastosowanie Feedex-a znacznie wpływa na zwiększenie 
wydajności mlecznej krów. Dzięki wykorzystaniu urządzenia w gospodarstwie liczącym 40 sztuk możliwe jest zwiększenie produkcji 
mleka o około 550 kg, co rocznie przedkłada się na ok. 22000 kg mleka więcej. Niskie koszty związane z eksploatacją urządzenia 
oraz wzrost produkcji mleka gwarantują szybki zwrot inwestycji. Zastosowanie Feedex-a znacznie zwiększa dobrostan stada.

Feedex

www.euromilk.pl www.euromilk.pl
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Nie masz czasu na dopilnowanie prawidłowego karmienia 
krów w okresie sezonu letniego z powodu prac polowych?

Feedex zrobi to za Ciebie.

Utrzymanie planu karmienia zwierząt ustalonego przez 
specjalistę od żywienia jest dla Ciebie wyzwaniem?

Feedex dopilnuje, aby każda krowa dostała ustaloną    
dawkę żywieniową, nieważne gdzie się znajdujesz.

Czy sądzisz, że dopilnowanie planu żywieniowego oraz 
regularne   karmienie    krów      może    spowodować      ich        większą 
wydajność?

Zdecydowanie tak.

Robot paszowy to najefektywniejszy sposób karmienia 
krów koncentratami paszowymi w oborze uwięziowej. 
Samoczynnie porusza się po oborze, jedyne co do ciebie 
należy to:

Ustawienie indywidualnej dawki paszowej dla krów, ilości 
karmień oraz zadbanie o to, aby w silosach znajdowała się 
świeża pasza.

Korzyści, wynikające z zastosowania robota paszowego EUROMILK Feedex:

Możliwość dystrybucji do 4 rodzajów pasz, witamin oraz preparatów płynnych

Lepsze wykorzystanie paszy

Urządzenie bezobsługowe 

Zwiększona mleczność krów poprzez regularne karmienie oraz ustalanie indywidualnych porcji 

Większa zdrowotność zwierząt - regulacja cyklu karmienia (bardziej stabilne pH żwacza)

Oszczędność:

• czasu - od 1 do 3 h dziennie - szczególnie ważne podczas wykonywania sezonowych prac polowych

• paszy - nawet do 1 tony miesięcznie

• paliwa przy jednoczesnym zastosowaniu wozu paszowego  (krótszy czas mieszania pasz treściwych)

Feedex

www.euromilk.pl



Feedex

Oznaczenie liczbowe modelu odpowiada całkowitej pojemności zbiornika. Komory zbiornika można konfigurować indywidualnie. 
Pojemność każdej z nich ustalana jest w zależności od zapotrzebowania na dany rodzaj paszy.

Urządzenie z 400-litrowym pojemnikiem na pasze wystarcza dla ilości nawet powyżej 60 sztuk. Przeznaczone jest dla mniejszych 
oraz większych gospodarstw. 

EM Feedex 400

10

Możliwość wyposażenia w zasobnik na minerały

Możliwość wyposażenia w dozownik środków płynnych 

Niskie koszty eksploatacji zapewniają szybki zwrot inwestycji zakupu EM Feedex

Większa wydajność mleczna przy równoczesnej oszczędności paszy (Nawet do 1 tony miesięcznie)

www.euromilk.pl www.euromilk.pl
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Czytelny wyświetlacz z dużą ilością dostępnych funkcji

Możliwość ustawiania indywidualnych dawek paszowych dla każdej krowy

Od 1 do 20 karmień na dobę o wyznaczonych przez hodowcę godzinach

Wydawanie paszy według kalendarza, czyli według laktacji

Możliwość sterowania robotem w trybie manualnym (ręcznym)

Przycisk bezpieczeństwa

Ulepszony system wykrywania przeszkód - możliwość dowolnej regulacji

Prosty w obsłudze

Możliwość blokady klawiatury za pomocą kodu PIN

Menu w języku polskim

Historia wydawania paszy

Możliwość przełączenia elektryzatora na 3 tryby (auto, na stałe włączony, wyłączony)

Montaż panelu w dowolnym miejscu na urządzeniu
    
System wykrywania błędów:

• Informacja o ładowaniu akumulatorów lub ich rozładowaniu

• Wykrywanie przedmiotów w paszy

• Uszkodzenia elementów ruchomych

Panel sterowniczy współpracuje z Feedex oraz TMRobot.

Sterowanie Feedex i TMRobot

www.euromilk.pl
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Stacja paszowa EM Feedose pozwala na zastosowanie do 16 boksów 
paszowych. Sterowanie odbywa się za pomocą komputera, przy użyciu jedne-
go oprogramowania.

Prosta instalacja

Boksy paszowe można zainstalować w dowolnym miejscu. Zwierzęta posiada-
ją kolczyki, transpondery lub pedometry, które przekazują informacje do stacji 
bazowej.

Prosta obsługa

Za pomocą kilku kliknięć można zmienić konsumpcję paszy.

Koszty pod kontrolą

Strategie karmienia ustala się indywidualnie dla każdej krowy za pośrednictwem 
komputera. Zwierzę otrzyma dokładną porcję paszy w odpowiednim czasie.

Oszczędność

Pasze treściwe to około 20% kosztów produkcji mleka w przeciętnym 
gospodarstwie. Krowa dostaje precyzyjną dawkę pokarmu i zwiększa swoją 
wydajność mleczną przy równoczesnej oszczędności paszy.

Stacja paszowa EM Feedose

www.euromilk.pl www.euromilk.pl
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TMRobot, Feedex oraz Feedose potrzebują ciągłego źródła paszy treściwej, które automatycznie je napełnia za pomocą paszociągów 
spiralnych. Może to się odbywać bezpośrednio z zasobników EM, silosów lub mieszalnika pasz. Na końcach paszociągów znajdują 
się sensory monitorujące poziom paszy w każdej z komór urządzenia. Napełnianie odbywa się w stacji bazowej, którą można 
umiejscowić w dowolnym miejscu w budynku. W tym miejscu z reguły następuje również ładowanie akumulatorów.

Zasobniki EM
Zasobniki EM dedykowane są w szczególności do pasz własnych. Istnieje możliwość wyposażenia ich w daszek, dzięki czemu mogą 
znajdować się na zewnątrz budynku. Dostępne w różnych pojemnościach oraz rozmiarach - zależnie od indywidualnych potrzeb 
użytkownika. Konstrukcja zasobników pozwala na łatwy załadunek za pomocą ładowarki lub ciągnika wyposażonego w ładowacz 
czołowy.

Mieszalniki pasz
Pobór paszy może odbywać się bezpośrednio z mieszalnika pasz sypkich. EUROMILK posiada w ofercie adaptację, którą można 
zamontować do nowego lub istniejącego mieszalnika. W skład zestawu wchodzi:
• podwójna nakładka wylotu paszy
• skrzynka sterownicza (tryb Auto/Ręczny)

Silosy

Źródła paszy treściwej

www.euromilk.pl
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Niewątpliwą zaletą urządzeń EUROMILK jest łatwość ich montażu - zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych budynkach 
inwentarskich. Nasi specjaliści opracowują indywidualne rozwiązania, aby sprostać wymaganiom takim jak wąskie korytarze paszowe 
czy też nieregularne kształty obory. Sposób montażu zależy od specyfiki budynku. 

W prostym układzie istnieje możliwość montażu szyn we własnym zakresie. Obniża to koszt instalacji nie wpływając na jej 
funkcjonowanie.

Montaż

www.euromilk.pl www.euromilk.pl



EUROMILK jest firmą rodzinną, zajmującą się dostawą kompletnych i specjalistycznych 
rozwiązań dla gospodarstw ukierunkowanych na wydajną produkcję mleka i mięsa. 
Firma należy do spółki GAMA Group, która od 1990 roku rozwija się w sektorze rolnym. 
Podstawowym profilem działalności jest produkcja wysokiej klasy maszyn rolniczych, 
zaawansowanych systemów udojowych, w pełni zautomatyzowanych urządzeń 
do żywienia zwierząt oraz kompleksowego wyposażenia budynków inwentarskich. 
Siedziba firmy znajduje się w województwie podlaskim - samym centrum polskiego 
mleczarstwa. 

Jesteśmy firmą nieustannie rozwijającą się pod kątem najnowszych technologii. 
Specjalizujemy się w dostawie zaawansowanych rozwiązań w zakresie żywienia i doju, 
skierowanych przede wszystkim do gospodarstw o profilu mlecznym, nastawionych na 
wysoką wydajność i rentowność. Nasze produkty są unikalne - wszystkie oferowane 
urządzenia i maszyny dobierane są ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 
Klientów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu potrafimy w pełni 
zaspokojać najważniejsze potrzeby Rolników.

Dobór odpowiednich produktów, odbywa się po uprzedniej konsultacji z wysoko 
wykwalifikowanymi specjalistami firmy. Naszym głównym celem jest dostarczanie 
kompletnego produktu oraz rozwiązań zapewniających satysfakcję przez cały okres 
ich eksploatacji. 
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O firmie

EUROMILK - Zaufaj Specjalistom

www.euromilk.pl




