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Nasza Misja – Twój Zysk

Nasza Jakość – Twój Komfort

Nasza Gwarancja – Twoje Bezpieczeństwo

   Bądź przed wszystkimi 
           

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.
                                     

                                 Ciesz się spokojem

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.
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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

Safe24 Individual

XchangeFinance

PREMIUM 
Pakiet

   Najwyższe 
 Standardy

   Nieograniczone 
    Możliwości

    Najbezpieczniejsze 
Rozwiązania

   Najkorzystniejszy 
        Wybór



Najwyższa jakość
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EUROMILK oferuje wysokiej klasy rozrzutniki obornika z serii BUFFALO. Maszyny wykonane z niebywałą precyzją z materiałów naj-
wyższej jakości, co gwarantuje długotrwały okres eksploatacji oraz komfort pracy. Idealne dla każdego gospodarstwa bez względu 
na wielkość i profil produkcji. 
Wszystkie maszyny EM, przed lakierowaniem, są w całości śrutowane. Gwarantuje to bardzo dużą odporność na korozję nawet w 
najtrudniejszych warunkach.

W procesie produkcji zastosowano stal 
wysokogatunkową S355J2+N, o grubości 6mm, 
o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie. 

Odpowiedni kształt skrzyni zapewnia dużą 
pojemność, łatwy załadunek oraz ułatwia 
konserwację maszyny. 

Nisko położony środek ciężkości oraz 
mechanicznie regulowana oś gwarantuje 
stabilność podczas pracy i transportu.

Otwory zapewniające widoczność oraz kontrolę. Przenośnik łańcuchowy Ø14 mm o zrywalności 
powyżej 25 ton lub Ø18 mm o zrywalności 
powyżej 32 ton z gęstą, poprzeczną listwą o 
profilu zamkniętym. 

www.euromilk.pl

Szerokie pionowe wzmocnienia boczne 
zapewniają wytrzymałość i solidność.
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Wyposażenie standardowe

Przyłącza nadstawek kukurydzy

Drabina inspekcyjna

Hydrauliczna bezstopniowa regulacja 
posuwu przenośnika łańcuchowego

Wał odbioru mocy

Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne

Szerokie ogumienie

Zdejmowany adapter

Pojedyncza regulowana oś o przekroju 150 mm (RX 1200 - RX 1800) 
W modelach RX 2000 HD - oś dodatkowo wzmocniona
RX 2400 HD - oś tandem skrętny

Osłona przednia

www.euromilk.pl

Osłona naciągu taśmy Uchwyty deflektorów bocznych
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Wyjątkowe rozwiązania - adaptery

Adapter Standard

Posiada wałki o przekroju Ø 180 mm - grubość ścianek 8 mm. Niewielka odległość między nożami gwarantuje doskonałe 
rozdrobnienie materiału.
 
Wysokość całkowita wynosi 2,0 m lub 2,25 m. Masa własna to 850kg *.

Wymienne noże tnące ze stali HARDOX 12mm (35 szt na wałku*)

Wymienne łopatki rozrzucające 
(35 szt na wałku*)

Odległość między nożami - 30 mm

Talerze o średnicy 800 mm + wymienne łopatki 
rozrzucające (możliwość rozsiewu wapnia)*

Wziernik poziomu oleju

Centralne smarowanie łożysk górnych

* Wartości przy adapterze o wysokości 2 m.

www.euromilk.pl

Uchwyt do zdejmowania
adaptera



Wyjątkowe rozwiązania - adaptery Wyjątkowe rozwiązania - adaptery
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Adapter HD

Charakteryzuje go solidna budowa, szerokie wałki o przekroju Ø 324 mm oraz wzmocniona przekładnia. Właściwości te 
zdecydowanie zwiększają skuteczność rozładunku i gwarantują równomierny oraz szerszy rozrzut każdego materiału. Adapter HD 
występuje w wyposażeniu standardowym wszystkich modeli RX HD.

Wysokość całkowita wynosi 2,25m. Masa własna adaptera to 1350 kg.

Dodatkowym atutem jest możliwość zaadaptowania go do każdego modelu rozrzutnika Buffalo RX.

Wymienne noże tnące ze stali HARDOX 12mm (28 szt na wałku)

Odległość między nożami - 40 mm

Uchwyt do zdejmowania
adaptera

Centralne smarowanie 
łożysk górnych

Talerze o średnicy 1050 mm 
+ wymienne łopatki rozrzucające 
(możliwość rozsiewu wapnia)



Wiele zastosowań
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Przebudowa na przyczepę pojemnościową

Opcja przebudowy rozrzutnika na przyczepę pojemnościową jest doskonałym uzupełnieniem w zakresie techniki transportu 
płodów rolnych. Jest to rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie w pełni funkcjonalności maszyny oraz obniżenie kosztów przy 
kampaniach żniwnych oraz przy kukurydzy. 

Rozładunek następuje szybko, prosto oraz bez pozostawiania resztek materiału. Prędkość posuwu możemy regulować bezstopniowo 
z kabiny ciągnika. 

Nadstawki zwiększające pojemność

www.euromilk.pl
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Funkcjonalność - sterowanie

Sterowanie elektroniczne

Panel sterowania elektronicznego, przeznaczony do rozrzutników obornika BUFFALO, gwarantuje prostą obsługę oraz wydajną 
pracę. Dzięki takiemu rozwiązaniu praca staje się jeszcze bardziej komfortowa oraz wydajna.

Obsługa maszyny odbywa się z kabiny ciągnika. W wersjii mechanicznej wykorzystujemy istniejące dźwignie sekcji hydrauliki trak-
tora, natomiast w przypadku niewystarczającej ilości, można zastosować rozdzielacz oraz dodatkowe dźwignie sterujące.

Główne zalety sterowania elektronicznego 
Rozrzutnik obornika BUFFALO, wyposażony w sterowanie elektroniczne posiada 

rozdzielacz hydrauliczny w standardzie oraz dodatkowy filtr oleju
(wymagana jedna sekcja hydrauliki) 

Duży czytelny wyświetlacz

Wygodne rozmieszczenie klawiszy ułatwia dostęp do poszczególnych funkcji 
menu

Obudowa panelu, chroniąca podzespoły elektroniczne przed ewentualnymi 
wstrząsami, zabrudzeniem oraz wilgocią

Wygodne sterowanie pracą maszyny bezpośrednio z kabiny ciągnika

Praca w trybie manualnym lub automatycznym

www.euromilk.pl
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Komfort użytkowania

www.euromilk.pl

Na komfort pracy w szczególności ma wpływ odpowiednio dobrany układ jezdny, amortyzacja oraz konstrukcja rozrzutnika.

W układzie osi pojedyńczej w standardzie zastosowano regulację, która umożliwia dopasowanie środka ciężkości w zależności od 
rodzaju przewożonego materiału, jego masy, współpracującego ciągnika oraz ukształtowania terenu.
Oś tandemowa skrętna natomiast zapewnia idealny i równomierny rozkład masy oraz stabilizację podczas długich przejazdów.

Skrzynia rozrzutnika jest szersza w górnej części, co ułatwia i przyspiesza załadunek materiału.

Amortyzacja hydrauliczna to dwa siłowniki łączące dyszel ze skrzynią ładunkową rozrzutnika. Współpracują one z układem 
hydraulicznym, który znajduje się pod obudową w przedniej części maszyny.

Atuty amortyzacji hydraulicznej:

Podwójna siła odciążająca (przy załadowanej oraz pustej maszynie)

Regulacja stopnia amortyzacji

Większy prześwit (dwa siłowniki umiejscowione na górze zaczepu)

Kontrola amortyzacji
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Hydrauliczna nożycowa stopa podporowa składana wewnątrz dyszla

Oświetlenie skrzyni

Błotniki

Centralne smarowanie

Szerokokątny wał odbioru mocy

Hydrauliczny naciąg taśmy

Wszystkie rozrzutniki EUROMILK BUFFALO posiadają możliwość opcjonalnego wyposażenia w różnorodne elementy, poprawiające 
wydajność podczas pracy. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji maszyny w zależności od wielkości i profilu gospodarstwa.

Deflektory boczne regulujące szerokość 
wyrzutu oraz zapewniające bezpieczeństwo 
podczas przejazdów

Automatyczne zamykanie lamp PRACA/TRANSPORT

Tylne drzwi grodziowe z zabezpieczeniem (gilotyna)

Hydraulicznie regulowana oś

Przykładowe wyposażenie opcjonalne

Własna hydraulika

www.euromilk.pl
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Bogate wyposażenie standardowe oraz duża dostępność opcji gwarantuje uniwersalność 
oraz efektywność pracy. We wszystkich modelach istnieje możliwość wyboru zawieszenia: 
oś pojedyncza lub tandem. 

Ładowność:

 EM Buffalo - Dane techniczne

* Materiał ten stanowi jedynie charakter informacyjny. Dane techniczne podane w tabeli mogą ulec zmianie.

RX 1200 RX 1400 RX 1600 RX 1800

Ładowność [t] 8 10 12 14

Wysokość załadunku [m] 2,45 2,45 2,55 2,55

Szerokość całkowita [m] 2,9 2,9 3 3

Długość calkowita [m] 6,69 7,39 7,89 8,39

Pojemność przy adapterze 2 m [m3] 12,2 14,4 15,9 17,5

Pojemność przy adapterze 2,25 m [m3] - - 17 18,7

Wysokość adaptera [m] 2 lub 2,25 2 lub 2,25 2 lub 2,25 2 lub 2,25

Długość wewnątrz skrzyni [m] 4 4,7 5,2 5,7

Wysokość wewnątrz skrzyni [m] 1,3 1,3 1,3 1,3

Szerokość wewnątrz skrzyni [m] 1,5/2 1,5/2 1,5/2 1,5/2

Minimalne zapotrzebowanie mocy 80 90 100 120

Masa * * [kg] 5350 5600 6000 6300

Specyfikacja *

www.euromilk.pl

* * Masa rozrzutnika z wyposażeniem standardowym
LEGENDA: s - wyposażenie standardowe, o - wyposażenie opcjonalne, n - niedostępne, t - zawieszenie tandemowe skrętne

RX 1200 RX 1400 RX 1600 RX 1800

23,1 - R26 s s n n

650/75 - R32 o o s s

650/65 - R30,5 o o o o

550/60 - R22,5 n o/t o/t o/t

650/55 - R26,5 n o/t o/t o/t

Ogumienie *



EM Buffalo HD - Dane techniczne

EM HD to maszyny dedykowane dla najbardziej wymagających klientów. Zastosowany 
w standardzie adapter HD zapewnia maksymalną wydajność pracy. We wszystkich modelach 
istnieje możliwość wyboru zawieszenia: oś pojedyncza, tandem lub tridem skrętny.
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Ładowność:

RX 1800 HD RX 2000 HD RX 2200 HD RX 2400 HD

Ładowność [t] 14 16 18 20

Wysokość załadunku [m] 2,75 2,75 2,95 2,95

Szerokość całkowita [m] 3 3 3,1 3

Długość calkowita [m] 8,4 9 9,55 10,15

Pojemność przy adapterze 2,25 m [m3] 18,2 20,2 22,1 24,2

Wysokość adaptera [m] 2,25 2,25 2,25 2,25

Długość wewnątrz skrzyni [m] 5,4 6 6,55 7,15

Wysokość wewnątrz skrzyni [m] 1,5 1,5 1,5 1,5

Szerokość wewnątrz skrzyni [m] 1,5/2,1 1,5/2,1 1,5/2,1 1,5/2,1

Minimalne zapotrzebowanie mocy 130 140 150 160

Masa * * [kg] 7000 7500 9000 9500

Specyfikacja *

www.euromilk.pl

RX 1800 HD RX 2000 HD RX 2200 HD RX 2400 HD

650/65 - R30,5 s s n n

550/60 - R22,5 o/t o/t s/t s/t

650/55 - R26,5 o/t o/t o/t o/t

Ogumienie *

* Materiał ten stanowi jedynie charakter informacyjny. Dane techniczne podane w tabeli mogą ulec zmianie.

* * Masa rozrzutnika z wyposażeniem standardowym
LEGENDA: s - wyposażenie standardowe, o - wyposażenie opcjonalne, n - niedostępne, t - zawieszenie tandemowe skrętne
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EUROMILK kładzie duży nacisk na jakość działań posprzedażowych, fachowe doradztwo oraz najlepsze wsparcie techniczne. 
Obsługa obejmuje zarówno serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny. 
 
Aby zapewnić jak najlepszą obsługę, wszystkie maszyny oraz urządzenia EM są uruchamiane przez serwis fabryczny. Daje to 
dodatkową gwarancję maksymalnej wydajności, długiej eksploatacji oraz bezawaryjnej pracy. 

www.euromilk.pl

Profesjonalny serwis - uruchomienie
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O firmie

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. 

EUROMILK - Zaufaj Specjalistom

www.euromilk.pl
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