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Krmný robot MIXMEISTER 3000 

 

MIXMEISTER 
V krmném vozíku MixMeister je možné perfektně 
rozřezat a promíchat až 3 m³ krmiva. Po přesném 
naprogramování projíždí i několika stájemi, aby 
opakovaně předkládal zvířatům jejich ideální dávky - to 
je v souladu s přirozeným chováním při krmení. Dávky 
jsou individuální dle výkonových skupin. 

VAŠE VÝHODY 
Výsledkem je lepší zdraví zvířat a z hlediska ekonomiky 
významné zvýšení výkonu. Vaše práce při krmení se 
omezuje 
pouze na to, abyste vždy po třech až čtyřech dnech 
naplnili boxy „FrischMixBoxen“. Díky tomu získáte cenný 
čas, který můžete využít pro jiné úkoly nebo který 
můžete 
strávit se svou rodinou. 

ZÁKLADNÍ A JÁDROVÉ KRMIVO 
Do boxů na základní krmivo (FrischMixBoxen) se plní 
seno, sláma, silážní bloky 
nebo balíky. Siláž se přes drapákové dno přemisťuje ke 
fréze, kde je v čerstvém 
a čistém stavu odfrézována. Krmivo se přímo z boxů 
„FrischMixBoxen“ nebo 
pomocí dopravního pásu dostává do zařízení 
MixMeister. 
 
 

 
 
Inovativní vážní systém zaručí požadovanou přesnost a 
díky několika boxům na 
základní krmivo jsou možné i různé receptury. Pro 
matoliny, řepné řízky nebo dřeně 
se používají univerzální boxy s dopravním šnekem. 
Krmný vozík MixMeister 3000 je vybaven 
pro libovolné množství druhů jak jádrových 
krmiv i minerálních látek, tak i pro 
tekutá krmiva. Automatické plnící šneky 
krmivo přepravují do vozíku MixMeister 
z vnitřních i venkovních sil. Můžete si 
tak vytvářet své individuální receptury 
určené speciálně pro vaše výkonové 
skupiny. 

KRMIVO À LA CARTE 
Potřebné krmivo se frézuje na základě vašich 
receptur a pomocí dopravního pásu se 
dopravuje do vozíku MixMeister 3000. 

AUTOMATICKÉ KRMENÍ 
Vozík MixMeister jezdí ke krmným stolům 
a tam zásobuje jednotlivé skupiny. 

OPTIMÁLNÍ SMĚS 
Všechno je perfektně nařezáno 
a promícháno s požadovaným jádrovým 
krmivem a minerálními látkami 
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ČISTÁ PRÁCE 
Krmný vozík MixMeister vykonává svou funkci 
„sluhy“ několikrát za den – odhrnuté krmivo 
převáží zpátky na přepážku a tam ho míchá 

s jádrovým krmivem jako návnadu. 

SNADNÁ MONTÁŽ 
Celkovou hmotnost vozíku MixMeister 
nesou dvě kolečka. Vozík využívá pouze 
jednu vodící kolejnici podél zábran. 
Montáž této lehké konstrukci je možná 
snadno a bez nároků na vysoké náklady. 

HOMOGENNÍ SMĚS 
Řízení počtu otáček při řezání 
a míchání zaručuje co možná nejlepší 
kvalitu krmiva. Nezáleží na tom, zda je 
základní krmivo vlhké, suché, dlouhé 
nebo krátké, směs je obzvláště homogenní. 

ENERGETICKÁ ÚSPORA 
Systém volného pádu vertikálního 
míchače je velmi úsporný. Malá 
množství a krátké doby míchání zajistí 
malou spotřebu energie a opotřebení. 
Je možné ušetřit jak traktor i míchací 
vozy, tak i pohonné látky a pracovní 
dobu. 

40 VÝKONOVÝCH SKUPIN A RECEPTŮ 
Rozmanitost základního a jádrového krmiva umožňuje 
individuální směsi - až pro 40 výkonových skupin, a to 
vždy konstantně a v obvyklé době. 

JEDNODUŠE INTELIGENTNÍ 
Řízení lze snadno obsluhovat a v robustní skříni je 
chráněno před prachem a stříkající vodou. I v krmném 
vozíku MixMeister pracuje COCO – využijte komfort 
našeho systému Cow Control. 
 
 
 


