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Nasza Misja – Twój Zysk

Nasza Jakość – Twój Komfort

Nasza Gwarancja – Twoje Bezpieczeństwo

EM Premium
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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.

   Bądź przed wszystkimi 
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Wyposażenie budynków

4

EUROMILK w swojej ofercie posiada wyposażenie budynków inwentarskich, dostosowane do indywidualnych wymagań każdego 
Klienta. Szereg innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych zarówno do nowych budynków, jak i tych istniejących, wpływa na komfort 
zwierząt oraz na łatwość wykonywania codziennych obowiązków związanych z wydajną hodowlą. Wyposażenie obejmuje zarówno 
obory wolnostanowiskowe, jak i uwięziowe.

Roboty paszowe TMRobot oraz Feedex

Stacje paszowe Feedose

Instalacje udojowe Comfortline i Comfort S

Świetliki oborowe Freshlight

Kurtyny oborowe Windmatic

Maty legowiskowe

Czochradła Spa

Oferta EM Comfort:
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Wyposażenie budynków

Prawidłowo zaprojektowane budynki inwentarskie, łącznie z elementami wyposażenia, mają decydujący wpływ na dobrostan i 
bezpieczeństwo zwierząt. W pomieszczeniach, gdzie przebywa bydło konieczne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury, 
oświetlenia, wilgotności powietrza i wentylacji. Idealny klimat oraz optymalne warunki w jakich hodowane są krowy, to podstawa 
niezbędna dla zachowania zdrowia stada i utrzymania wysokiej produkcyjności. 

Zdrowie fizyczne i psychiczne krów ma kluczowe znaczenie dla wszystkich gospodarstw mlecznych. Higieniczne i harmonijne 
otoczenie pozwala poprawić dobrostan zwierząt jak i zmniejszyć zagrożenie chorobami. Optymalne oświetlenie oraz dobra 
wentylacja stymulują aktywność stada i mają pozytywny wpływ na płodność. Umiejętnie dostosowane wygrodzenia sprzyjają 
wygodnej i naturalnej pozycji krów, a miękkie podłoże i dostosowane legowiska ograniczają obciążenie racic i stawów.

Budynek inwentarski stanowi najważniejszy czynnik ochrony zwierząt przed wpływem niekorzystnych warunków zewnętrznych. 
Prawidłowy projekt obory mający na uwadze przede wszystkim dobrostan krów, pozwala stworzyć przyjazne otoczenie i właściwy 
komfort zwierząt. Dodatkowo, należy pamiętać, że higieniczne warunki utrzymania, przede wszystkim w zakresie żywienia, pojenia, 
powierzchni do wypoczynku, temperatury oraz stanu technicznego wyposażenia, to fundamentalne elementy przy zachowaniu 
dobrego sampoczucia Hodowcy i jego stada.
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Automatyzacja żywienia

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. 

Urządzenia TMRobot Feedex Feedose

Rodzaj 
budynku

obory 
wolnostanowiskowe i 

uwięziowe
obory uwięziowe obory 

wolnostanowiskowe

Rodzaj 
dozowanej 

paszy
TMR + pasza treściwa pasza

treściwa
pasza

treściwa

Automatyzacja sprawia, że żywienie staje się bardziej efektywne. To zupełnie nowa jakość paszy. Hodowca ma kontrolę nad 
każdym aspektem zadawania pokarmu. Dodatkowo, 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 żywienia.
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Automatyzacja żywienia

Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, nasze systemy łatwo zaadaptować do istniejących budynków, a przy projektowaniu nowych 
obór, szerokość korytarza paszowego przestaje być priorytetem.

Zwierzęta mają zawsze odpowiednią ilość świeżej paszy. Pokarm zadawany jest automatycznie w mniejszych ilościach, indywidu-
alnie dla każdego zwierzęcia lub grupy żywieniowej. Systemy są bardzo precyzyjne, dzięki temu nie ma strat paszy.

Urządzenia napełniają się automatycznie w stacji bazowej. Źródłami paszy mogą być: stacjonarny wóz paszowy, zasobniki, silosy 
lub mieszalniki.
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Hale udojowe

Hale udojowe EM Comfort S to wysoka jakość oraz ich bezawaryjność. Są idealnie dopasowane do każdego gospodarstwa, a 
poszczególne podzespoły instalacji posiadają odpowiednie rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody 
dojarzy. Dobrze zaplanowane miejsce udoju to pewność funkcjonowania, a co za tym idzie najlepsze warunki do produkcji mleka.

Nowoczesne gospodarstwa ukierunkowane na wydajną produkcję mleka potrzebują sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań. Hala 
udojowa Rybia Ość spełnia wszystkie te oczekiwania. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wygodzie hodowcy oraz komforcie 
krów. Rybia Ość oferowana jest w dwóch wersjach: 30° (krowy dojone z boku) lub 60º (krowy dojone od tyłu). Niezależnie od konstrukcji 
dojarz ma zapewniony doskonały dostęp do krów. Rozkład stanowisk udojowych gwarantuje optymalną i wygodną pozycję zwierzęcia 
oraz dojarza.
Konstrukcja wygrodzeń hali udojowej jest zabezpieczona przed korozją technologią cynkowania ogniowego.
Dla zwiększenia efektywności można zastosować pneumatyczne bramki wyjściowe oraz wejściowe.

Kolektor mleczny posiada silikonowe gumy strzykowe o dużym przekroju. Charakteryzują się one gładką powierzchnią, łatwą do 
utrzymania czystości. Użyty do ich produkcji materiał wytrzymuje bardzo wysokie temperatury podczas sterylizacji i pozostaje 
elastyczny nawet w bardzo niskich temperaturach. Dodatkową zaletą jest wysoka odporność na działanie substancji chemicznych.
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Hale udojowe

Panel udojowy Pulsar

Automatyczna myjnia Aqualogic Pro Plus umożliwia indywidualne ustawienia oraz gwarantuje doskonałe mycie całej instalacji 
udojowej. Wszystkie elementy zamknięte są w obudowie ze stali kwasoodpornej co gwarantuje ochronę podzespołów elektronicznych 
przed szkodliwym działaniem wilgoci i kurzu. Posiada również zabezpieczenie MYCIE/DÓJ, które zapobiega dostaniu sie wody do 
mleka. Myjnia współpracuje ze składanymi uchwytami myjącymi, znajdującymi się w kanale udojowym.

Podwójna pompa podciśnienia o wysokiej wydajności oraz dwie niezależne jednostki końcowe zwiększają szybkość udoju oraz 
zapewniają najwyższe wymogi. Zabudowa elektroniki FITBOX ze stali kwasoodpornej gwarantuje najwyższą higienę, łatwość 
utrzymania czystości, a przede wszystkim długą żywotność podzespołów.

Precyzyjny mechaniczny pomiar ilości pozyskanego mleka, funkcjonujący na zasadzie wagi

Certyfikat ICAR, respektowany przez Federację Hodowców Bydła i Producentów mleka

Dokładność pomiaru do 2% błędu

Czytelny panel sterowania, umożliwiający pozyskanie dokładnych danych na temat ilości 

udojonego mleka na danym stanowisku

Tryb automatycznego zdejmowania aparatu udojowego w momencie  zakończenia doju

Zabezpieczenie elementów elektronicznych przed szkodliwymi warunkami panującymi w 

budynkach inwentarskich

Funkcja masażu przedudojowego, która uruchamia się za pomocą jednego przycisku, również 

w trybie automatycznym. 

Długi okres bezawaryjnej eksploatacji, dzięki wykorzystaniu podzespołów używanych w robotach 

udojowych

Próbnik mleka w standardzie
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Dojarki przewodowe

Dojarki rurociągowe EM Comfortline to urządzenia najwyższej jakości. Prosta obsługa i wyposażenie ich w funkcjonalne rozwiązania 
pozwalają na szybkie dojenie. Urządzenia nie wymagają znacznego wkładu finansowego podczas eksploatacji dlatego inwestycja 
bardzo szybko się zwraca. Możliwość indywidualnej konfiguracji umożliwia dostosowanie dojarki zarówno do małych, jak i dużych 
gospodarstw mleczarskich.

Aparaty udojowe

Aparat udojowy jest zespołem połączonych ze sobą elementów takich jak: wieszak, pulsator, kolektor, gumy strzykowe, przewody 
mleczne oraz kubki udojowe. Odpowiada on za efektywne pozyskiwanie mleka z wymienia nie powodując przy tym uszkodzeń 
strzyków. W ofercie posiadamy aparaty mechaniczne oraz elektroniczne.

MC 200 to elektroniczny aparat udojowy łączący w sobie niezawodność oraz funkcjonalność.

Cechy:

Precyzyjny pomiar ilości mleka za pomocą metody promieni podczerwieni

Inteligentna pulsacja uzależniona od przepływu mleka

Brak zjawiska “pustodoju”

Alarmy z widocznymi z odległości diodami LED, sygnalizacja:

»  zakończenia procesu doju

»  niski przepływ mleka

»  zrzucenie aparatu udojowego

Kurek stanowiskowy

Wieszak

Pulsator

Kubek udojowy

Przewód mleczny

Guma strzykowa

Kolektor
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Dojarki przewodowe

Kurek stanowiskowy

EM AQUALOGIC PRO

Automatyczne dozowanie detergentów

3 etapy mycia

Opcjonalny przełącznik “udój-mycie”

Elektroniczny wyświetlacz 

Możliwość zamontowania funkcji TURBOWASH (wpuszczanie

powietrza do układu zwiększające efektywność mycia przy

jednoczesnej oszczędności wody)

EUROMILK AQUALOGIC PRO pozwala na elektroniczne zarządzanie poszczególnymi etapami mycia i dezynfekcji systemów 
udojowych w rozbudowanej formie.

Combifast to opatentowany system połączeń, zaprojektowany 
z myślą o swobodnym przepływie mleka. Wykonany z 
lekkiego, wytrzymałego i odpornego na wstrząsy tworzywa 
daje mozliwość podłączenia zasilania pulsatora elektrycznego.
Combi to praktyczny kurek zapewniający komfort użytkowania 
poprzez podłączenie podciśnienia oraz mleka za jednym 
ruchem.

Pulsatory mechaniczne

Stworzone z myślą o pracy w trudnych warunkach. Łatwość 
instalacji, obsługi i konserwacji gwarantują niezawodne działanie 
oraz wysoką wydajność podczas pracy. Płytka zaworu została 
wykonana z syntetycznego materiału, zmniejszającego zużycie i 
zwiększającego odporność na korozję.
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Świetlik dachowy EM Freshlight jest doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym na optymalne wykorzystanie światła dziennego oraz 
na znaczne obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. EUROMILK proponuje swoim klientom świetliki łukowe 
oraz kalenicowe, posiadające lekką, spawaną, aluminiową konstrukcję nie obciążającą dachu. Wykonanie z wielokomorowego 
poliwęglanu o grubości 10 mm chroni przed utratą ciepła i zapewnia równomierną wentylację całego budynku.

Konstrukcja świetlika wykonana ze stopu aluminium, odpornego na trudne warunki

Zastosowanie paroprzepuszczalnych uszczelek sprawia, że kurz nie dostaje się do kanałów poliwęglanu

Szczoty listwowe zapobiegają przedostawaniu się śniegu oraz nieczystości do środka budynku

Uchylne klapy regulujące intensywność wentylacji pozwalają na utrzymanie korzystnego mikroklimatu w budynku

Wyposażenie świetlika w wiatrownice w wybranym kolorze

Świetliki oborowe Świetliki oborowe

Zalety:
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Świetliki oborowe

Prawidłowe oświetlenie i dopływ świeżego powietrza w budynkach inwentarskich to niezbędny element odpowiedniego chowu 
zwierząt. Mając na celu dobre samopoczucie i rozwój zwierząt, obiekt powinien być tak skonstruowany, by zapewnić stadu idealny 
mikroklimat. Świetliki, odpowiednio zaprojektowane i zamontowane, wpływają pozytywnie na dobrostan zwierząt,  eliminując wysoką 
zachorowalność. 

Tolerancja bydła na niską temperaturę jest bardzo wysoka pod warunkiem, że krowy nie są wystawione na przeciągi. Świetliki chronią 
zwierzęta przed dostawaniem się do wnętrza budynku deszczu i śniegu oraz kontrolują niepożądany ruch powietrza. Ograniczają 
również nazbyt podwyższoną temperaturę ciała krowy. Ważną zaletą jest dodatkowo skuteczne zapobieganie gromadzeniu się 
wilgoci wewnątrz budynków, a tym samym eliminacji pleśni i innych toksyn, które mogą zagrażać bydłu i ludziom.

Zastosowanie świetlików dachowych pozwala oszczędzać energię elektryczną i zdecydowanie obniżyć koszty związane z 
funkcjonowaniem gospodarstwa. Równomierne nasłonecznienie budynku oraz odprowadzanie zużytego powietrza są niezmiernie 
ważne w procesie zapewniania zwierzętom jak najlepszych warunków rozwoju. Ponadto warto pamiętać, że optymalna mleczność 
krów jest osiągalna tylko w oborze, w której szkodliwe czynniki zostały całkowicie wyeliminowane.
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Kurtyny oborowe Kurtyny oborowe

Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych okien, stosowanych w budynkach inwentarskich, są poliwęglanowe kurtyny oborowe EM 
Windmatic. System zapewnia odpowiednie doświetlenie budynku oraz płynną regulację napływu powietrza.

Opatentowany system szerokich ocynkowanych prowadnic okiennych

Przekładnia kątowa gwarantuje łatwość zamykania i otwierania

Dzięki zastosowaniu 16 mm poliwęglanu uzyskano niski współczynnik przepuszczenia ciepła

Poliwęglan montowany kanalikami w dół zapobiega osadzaniu się brudu i wilgoci w komorach

Ręczna lub elektryczna regulacja szerokości otworu wlotowego

Uszczelka gumowa u góry okna i szczotki po bokach zapewniają idealną izolację

Szerokie i masywne profile gwarantują długą żywotność, sztywność i bezawaryjność

Szerokie listwy dociskające z maskownicami w wybranym kolorze

Modułowa konstrukcja eliminuje odkształcanie się poliwęglanu wskutek działania zmiennych temperatur

Linki ze stali kwasoodpornej

Zalety EM Windmatic:
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Kurtyny oborowe

Mechanizm oraz sposób otwierania dobierany jest indywidualnie do każdej obory. Otwieranie może odbywać się ręcznie, elektrycznie 
lub automatycznie, a także we współpracy ze stacją pogodową. Elektryczny, znajduje zastosowanie i najlepiej sprawdza się w 
budynkach, gdzie wymagane jest częste otwierania kurtyn. Taki system zdecydowanie ułatwia pracę Hodowcy, wspomaga kontrolę 
nad utrzymaniem prawidłowego mikroklimatu w oborze oraz podnosi komfort obsługi.

W zależności od potrzeb indywidualnych, Rolnicy mogą wybrać różne rodzaje kurtyn. Jedną z możliwych opcji jest system podwójnie 
składanych okien. Te rozwiązanie funkcjonuje najlepiej w budynkach o niskich ścianach, ze znacznie większym wlotem. Jest to 
doskonały sposób na odsłonięcie większego otworu i zapewnienie jeszcze lepszego przepływu świeżego powietrza.
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Maty legowiskowe

Maty legowiskowe EUROMILK gwarantują zwierzętom komfort, zdrowotność oraz doskonałą izolację termiczną. Świetnie sprawdzają 
się zarówno w oborach uwięziowych, jak i wolnostanowiskowych. Posiadają 5 lub 10-letnią gwarancję w zależności od typu maty.

Eliminacja schorzeń wymion spowodowanych przez zimne i mokre legowisko

Wzrost wydajności mlecznej krów

Komfort zwierząt

Wysoka jakość pozyskanego mleka

Eliminacja urazów kończyn spowodowanych przez otarcia o betonowe stanowiska

Obniżenie kosztów produkcji

Legowiskowe

Z rolki 

Rusztowe

Puzzlowe - idealne do hal udojowych i korytarzy przepędowych

Materace Soft Bed

Dostępne rodzaje mat:

Zalety:
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Więcej mleka, lepsze zdrowie krów

Poprawa higieny i komfortu krów

Wychyla się we wszystkich kierunkach

Utrzymuje krowy spokojne i czyste

Zapewnia bezpieczeństwo i komfort

Łatwe do utrzymania w czystości

Oszczędność energii – włącza się i wyłącza automatycznie

Aktywne szczotki dla bydła EM Spa zostały zaprojektowane w 
celu poprawy zdrowia, komfortu i dobrostanu krów. Zwierzęta na 
stałe przebywające w oborze, mają większe predyspozycje do 
zachorowalności na choroby skóry, dlatego tak ważne jest by miały  
mozliwość swobodnego czyszczenia sierści

Stabilna i solidna konstrukcja EM Spa zapewnia płynne ruchy 
urządzenia oraz bezpieczeństwo krów. Obraca się z prędkością 
przyjazną dla zwierzęcia, szczotkuje we wszystkich płaszczyznach i 
utrzymuje krowy czyste i spokojne. Włosie szczotki ma odpowiednią 
długość i twardość, właściwą dla stymulacji krążenia krwi. Czochradło 
posiada funkcję automatycznego wyłączania. zapewniając płynne 
ruchy urządzenia oraz zapobiega niepożądanemu wkręceniu. 
Urządzenie wyposażone jest w aktywny sensor, dzięki czemu działa 
jedynie w momencie kontaktu z krową. 

Cechuje go również łatwość w czyszczeniu i dezynfekcji, przy 
użyciu myjki wysokociśnieniowej.

Zalety:

Elektryczne szczotki
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Profesjonalny montaż

EUROMILK zawsze zapewnia fachowe doradztwo i najlepsze wsparcie techniczne. 
 
Aby zapewnić jak najlepszą obsługę, urządzenia montowane oraz uruchamiane są przez wykwalifikowaną kadrę EM. Daje to 
dodatkową gwarancję maksymalnej wydajności oraz bezawaryjnej pracy. 

Kładziemy duży nacisk na jakość działań posprzedażowych. Posiadamy serwis fabryczny czynny 24 godziny na dobę. 
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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
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