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Pilnai automatizuota pašarų išdalinimo sistema, kuri patikimai sumaišo ir individualiai dalina
pašarus visą parą. Mix Feeder – atlieka savo užduotis tiksliai ir ramiai, tad Jums belieka
tiesiog retkarčiais patikrinti ar sotūs Jūsų galvijai. Pagal kompiuterinės programos
nurodymus, Mix Feeder tiksliai pasveriant pasikrauna pašaro ingredientus, reikalingus pagal
šėrimą atskirai galvijų grupei. Supylus visus komponentus, pašaras išmaišomas ir
išdalinamas galvijų grupėms. Taip paprasta pasiekti, kad karvės būtų patenkintos - visada
šviežias, skanus, puikiai suėdamas pašaras!

Šėrimo roboto MixFeeder privalumai:
 Pilnai automatizuota pašarų išdalinimo sistema, kuri patikimai sumaišo ir
individualiai dalina pašarus visą parą.
 Gali sutaupyti iki 75% darbo laiko, lyginant su tradiciniais šėrimo būdais.
 Grupinis šėrimas- užprogramuotas MixFeeder vagonėlis pasikrauna pašarų žaliavas,
pašaras sumaišomas ir iškart nuvežamas ir išdalinamas gyvuliams.
 Akivaizdūs pranašumai, lyginant su įprastu šėrimu: išvengiama galimų žmogaus
daromų klaidų; tylus išdalinimas – sumažintas stresas; išvengiama skersvėjų, nes
nereikia atidarinėti plačių aukštų durų; nedidelėmis porcijomis maišomas ir
išdalinamas pašaras nekaista, nesifermentuoja; pašaras neužteršiamas nuo traktoriaus
padangų. Visada šviežias, skanus ir maistingas pašaras išdalinamas nedideliais
kiekiais – per 6-8 kartus per parą. Visada puikiai suėdamas pašaras geriau
įsisavinamas - tai sąlygoja optimalią prieskrandžių veiklą, sudaromos visos sąlygos
primilžių didėjimui net iki 15 procentų.
 Momentinė kontrolė. Precizinė MixFeeder šėrimo sistema aprūpinta vartotojui
suprantamu šėrimo planų, pašaro kiekio koregavimo valdymu. Grafiškai pateikiami
duomenys apie pašarų žaliavų talpų būklę, maišytuvo ar šėrimo vagonėlio užpildymą.
 Ramybė ir tuo pačiu lankstumas kasdien – namie ir išvykus. Per interneto prieigą
galite gaunate informaciją, kai esate išvykę. Pastabas ir aliarmo signalus galite gauti
tekstine SMS žinute į savo mobilųjį telefoną.
 Optimizuojamas bandos produktyvumas - naudojant bandos produktyvumo
duomenis galima koreguoti šėrimo racioną, pašaro kiekį.
 Precizinio šėrimo sistemą galima integruoti į bandos valdymo programą Dairy
Plan.
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