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ROBOT NA PRIHŔŇANIE KRMIVA FARO

ÚSPORA ČASU A ENERGIE 
A SÚČASNE ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY!

Zvýšenie príjmu krmiva aj dojivosti

w w w . s c h a u e r . s k

youtube.com/user/stalltechnik  |  facebook.com/schaueragrotronic



KOMPAKTNÝ A SPOĽAHLIVÝ POMOCNÍK 

S novovyvinutým robotom FARO 
na prihŕňanie krmiva, od firmy 
Schauer, môžete ušetriť čas i penia-
ze!

FARO spája všetky funkčné možnosti 
robotov na prihŕňanie krmiva nachá-
dzajúcich sa na trhu, vďaka dávkovaču 
na jadrové krmivo dokáže ponúknuť  
ešte viac.  Robot na prihŕňanie krmiva 
prihŕňa siláž na kŕmnu zábranu v obi-
dvoch smeroch bez prerušenia a pod-
ľa potreby dokáže pridávať ešte dva 
druhy jadrového krmiva. 

Vďaka inovatívnej technológii je 
možné údaje o aktuálnom stave a pro-
tokoly načítať odkiaľkoľvek. 

Aplikácia FaroSmart ponú-
ka možnosť s robotom pohodlne 
manévrovať a plánovať trasovanie.  

Funkcie, ktoré Vás oslovia v kaž-
dom smere !

FARO má zabudovanú inteligent-
nú zmenu smeru otáčania, ktorá 
umožňuje prihŕňať krmivo v oboch 
smeroch. To šetrí prestoje a energiu.  
Vďaka svojmu samočistiacemu me-
chanizmu zvyšuje hygienu počas 
procesu kŕmenia. Stieracia lišta je 
opatrená excentrickým mechaniz-
mom, ktorý zabezpečuje odstráne-
nie zvyškov krmiva počas prihŕňania.    

Bezpečnostná spínacia lišta a dyna-
mické snímanie prúdového preťaže-
nia zaisťujú bezpečnú prevádzku. 

Farming 4.0 - FARO!

Stav prevádzky a protokoly sa dajú 
načítať odkiaľkoľvek. 

Robot FARO má rýchlu a jednoduchú 
montáž, bez potreby inštalácie na 
kŕmnom stole a nie sú potrebné žiad-
ne dodatočné stavebné úpravy. 



ŠETRÍ ČAS A ZABEZPEČUJE ZDRAVIE VAŠICH ZVIERAT 

       
 

 

Žiadne zbytočné prejazdy!  
Prihŕňanie krmiva cestou vpred aj 
vzad pomocou dvoch senzorov! 

      
    

            Výhody robota FARO:
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    Možnosť dokrmovania pomocou 
    dvoch zásobníkov na jadrové krmivo! 
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Samočistiaci
mechanizmus! 
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Úspora nákladov a 
pracovného času! 

Vyššia dojivosť 
 a väčšia produktivita!

Dáta prihŕňača FARO môžu byť 
kedykoľvek zobrazené pomocou 
Smart Control cez aplikáciu!
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Čistota na kŕmnom stole!
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VŠETKO V JEDNOM 

ROBOTY NA PRIHŔŇANIE KRMIVA 

PRE EFEKTÍVNE KŔMENIE HD!
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CELKOVÝ PREHĽAD
PERFEKTNE KOORDINOVANÝ UCELENÝ SYSTÉM!

Robot Transfeed Rover a DEC!

Transfeed Rover je samopojazdný 
kŕmny robot s vertikálnym miešačom  
až pre 300 zvierat. 

Vďaka napájaniu cez koľajnice môže 
robot miešať krmivo aj počas dávko-
vania!

Kŕmny robot Transfeed DEC s pred-
zásobníkom Silmatic je veľmi výhod-
ná investícia pre rozširujúce sa farmy                
s automatickým kŕmením HD.  

Podstielkový systém Strohmatic!

Na rozdružovanie, narezanie,  odpraš-
nenie  a automatické rozdelenie slamy 
v požadovaných množstvách. 

• rokmi osvedčený systém
• pre ohľaduplný chov zvierat 
• ušetrí viac ako 50% slamy a           

pracovného času 
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Robot ENRO na odstraňovanie hno-
ja s plánovaním trasy cez PC  a jed-
noduchou obsluhou!

Pre optimálnu hygienu a zdravé zvie-
ratá vo Vašej maštali. 

• maximálna funkčná bezpečnosť 
vďaka inovatívnej senzorike 

• plánovanie ciest cez PC s jedno-
duchou inštaláciou a optimalizá-
ciou ciest 

• nízka konštrukčná výška 41cm,  
hmotnosť 450kg a kompaktná 
konštrukcia zaradili robot ENRO 
medzi špičku


