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KŔMNY PÁS FEEDO

CELODENNÝ PRÍSUN KRMIVA 
S NÍZKYMI NÁKLADMI!

Kŕmny pás Feedo na efektívne a cenovo výhodné kŕmenie hovädzieho dobytka

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

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



MINIMÁLNA PRÁCA A MAXIMÁLNA ÚSPORA ČASU

Kŕmny pás Feedo - nová, cenovo výhodná technika na celodenný prísun krmiva
pre Vašu maštaľ od firmy SCHAUER Agrotronic

Čas sú peniaze, ale získaný voľný čas má cenu zlata. To platí pre farmy s dojnicami ako aj mäsové far-
my, veľké či malé. Nový kŕmny pás Feedo bol vyvinutý tak, aby minimalizoval pracovné nasadenie 
na celodenný prísun krmiva.

S touto novou, cenovo výhodnou technikou určenou na kŕmenie hovädzieho dobytka môžu 
poľnohospodári ušetriť značné množstvo času. 

Úzky kŕmny stôl  umožňuje prestavbou vytvoriť viac priestoru pre zvieratá. Kŕmny stôl Feedo je 
možné naplniť pomocou halového žeriavu, stacionárneho miešadla, skladovacieho vozu alebo mo-
bilného miešadla.  

Kŕmny pás je dostupný v šírke od 60 cm do 160 cm, individuálne prispôsobený Vašej farme.  
Frekvenčná regulácia poskytuje možnosť nastavenia rýchlosti. 

Diaľkové ovládanie umožňuje pohodlné ovládanie prísunu krmiva. Doprajte si vyššiu kvalitu života 
za menej peňazí. 



EFEKTÍVNY & CELODENNÝ PRÍSUN KRMIVA PRE VÁŠ DOBYTOK

EFEKTÍVNE A CENOVO VÝHODNÉ 

PODÁVANIE KRMIVA VO VAŠEJ MAŠTALI 

Kŕmny pás Feedo pre cenovo výhodné a efektívne kŕmenie 
hovädzieho dobytka

Nový kŕmny pás Feedo od firmy SCHAUER Agrotronic:

• cenovo výhodný, celodenný prísun krmiva 
• minimálne pracovné nasadenie a maximálne úspora času 
• jednoduché podávanie krmiva pomocou halového žeria-

vu, skladovacieho vozu, stacionárneho alebo mobilného 
miešadla

• individuálne prispôsobené Vašej farme v rozmeroch od šír-
ky 60 cm do160 cm 

• rýchlosť je individuálne nastaviteľná pomocou frekvenč-
nej regulácie  

• pohodlné ovládanie podávania krmiva vďaka diaľkovému 
ovládaniu

k  videu: 

bit.ly/produktvideo-feedo-prospekt



CELKOVÝ PREHĽAD
PERFEKTNE KOORDINOVANÝ UCELENÝ SYSTÉM!

Robot na prihŕňanie krmiva FARO 

S novovyvinutým robotom FARO na 
prihŕňanie krmiva od firmy Schauer 
ušetríte čas a náklady!

FARO spája hlavné funkcie všetkých 
prihŕňacích zariadení dostupných na 
trhu a vďaka voliteľným dávkovačom 
na jadrové krmivo dokáže ponúknuť 
ešte oveľa viac:

• zvýšenie príjmu krmiva a zvýšenie 
dojivosti 

• šetrí pracovný čas a energiu a 
zároveň zvyšuje zisk 

• prístup k čerstvému krmivu ne-
pretržite počas 24 hodín 

Podstielkový systém Strohmatic 

Na rozdružovanie, narezanie, od-
prašnenie a automatické rozdelenie 
slamy v požadovaných množstvách:

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

covného času
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Robot na odstraňovanie hnoja 
ENRO s plánovaním trasy cez PC a 
jednoduchovou obsluhou

Pre optimálnu hygienu v maštali a 
zdravšie zvieratá:

• maximálna funkčná bezpečnosť 
vďaka inovatívnej senzorike 

• plánovanie trás cez PC s jednodu-
chou inštaláciou a optimalizáciou 
trás 

• s nízkou konštrukčnou výškou do 
41 cm a s hmotnosťou 450 kg sa 
radí robot ENRO medzi špičku v 
oblasti robotov na odstraňovanie 
hnoja 


