
Dla Twojej fermy mlecznej

CKS 
(Czystość, Komfort, Systematyczność))



Dobór
wielkości miksera
Aby dokonać prawidłowego doboru rozmiaru miksera, trzeba wiedzieć co będzie mieszane.
W poniższej tabeli pokazano ile zwierząt może wykarmić mikser z jednego procesu mieszania (z jednego napełnienia), w 
zależności od tego ile krów zjada jeden metr sześcienny paszy.

 Wielkość 6 krów/m3 7 /m3 8 /m3 9 /m3

 miksera (Składniki organiczne)

 10 m3 60 70 80 90

 12 m3 72 84 96 108

 15 m3 90 105 120 135

 18 m3 108 126 144 162

 22 m3 132 154 176 198

 30 m3 180 210 240 270

 42 m3 252 294 336 378

 50 m3 300 350 400 450



Przenośnik taśmowy

System ten również był opracowany 
i już sprzedawany w latach 60-tych. 
Stosowany był w dużych gospodarst-
wach od 500 do 1500 krów. Przenośnik 
taśmowy jest systemem niezawodnym. 
Przy jego stosowaniu, można w obszarze 
stołu paszowego przejeżdżać i pracować 
innym sprzętem. Stosuje się go przy 
bardzo długich stołach paszowych i 
nadaje się do karmienia grupowego.

Podwieszany 
wagonik szynowy

System wagonika szynowego został 
opracowany w latach 60-tych i 
początkowo był  wykorzystywany do 
rozprowadzania kiszonek z buraków. 
Jest to system bardzo wygodny (ela-
styczny), który pozwala na przejazd w 
obszarze stołu paszowego i pracę innym 
sprzętem. Jest bardzo odpowiedni dla 
gospodarstw hodowlanych do 450 krów 
i jest to dobry system do karmienia 
grupowego.

Robot Multifeeder 
fi rmy Cormall

Robot paszowy Multifeeder jest roz-
wijany przez fi rmę Cormall od początku 
2000 roku i wprowadzony na rynek na 
targach Agromek 2003.
Jest to w 100% automatyczny system 
żywienia. Multifeeder jest systemem, 
który można rozbudować i konkuruje ze 
wszystkimi innymi systemami kiedy są 
więcej niż 2 strefy/grupy żywieniowe.
System może obsłużyć codzienne 
żywienie 800 krów.
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Robot wielozadaniowy V4

Nowy V4 zostaje wyposażony w urządzenia multimedialne 
na życzenie klienta, smartfon, tablet lub laptop, które mają 
polaczenie WiFi.

Wszystkie harmonogramy karmienia, informacje serwisowe 
itd., mogą być łatwo dostępne za ich pośrednictwem.

Poza tym, zespół serwisowy Cormall, jak i centrum wsparcia 
mogą zobaczyć bezpośrednio przez Internet jak V4 wykonuje 
swoje zadania, mogą zdiagnozować i przetestować urządzenie 
z dowolnego miejsca na świecie.

Interfejs i dostęp zdalny

Czysto i dokładnie


