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Free Stall Feeder
Optimoidun rehunjakelun ansiosta  

laadukasta maitoa  
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Perusrehun optimointi, tehokkuuden lisääminen, karjamäärän kasvattaminen pitkällä aikavälillä: mitä ideoita TMR-
ruokinnan tiimoilta keksitkin, Free Stall Feeder taikoo suunnitelmistasi totta suoraan ruokintapöydälle. 
Tarkkaan annostellun rehumäärän avulla tämä kiskoilla kulkeva ruokintavaunu pitää karjastasi huolta luotettavasti
kellon ympäri. Sinulle se tarkoittaa mittavaa ajansäästöä ja työmäärän pienenemistä joka ikinen päivä. Järjestelmä
tarvitsee vain vähän tilaa, joten se pienentää osaltaan esimerkiksi navetan laajennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
Lisäksi se sopii hyvin myös jälkikäteen asennettavaksi. Ei siis syytä tehdä turhan vaatimattomia tulevaisuudensuunni-
telmia – Free Stall Feederin tukemana laatumaidon tuottaminen on aiempaa helpompaa!

Valmiina erikoissekoituksiin, 
avoimena sinun ideoillesi 

Jätä sinäkin pihaton rehunjakelu automaattisen järjestelmämme huoleksi
Free Stall Feeder hakee väkirehusekoittimesta raaka-aineet, joista se valmistaa karjallesi energiapitoisuudeltaan 
optimoitua ravintoa. Ohjelmoitujen kierrosten mukaisesti, hiljaisesti ja ihailtavan tarkasti se jakaa sisältönsä poikittais-
kuljettimen avulla ruokintapöydän yhdelle tai molemmille puolille. Sen, milloin ja miten usein kukin ruokintaryhmä
saa minkäkin kokoisen TMR-annoksen, määräät vain ja ainoastaan sinä tietokoneen ääreltä.

Ahkera energiantoimittaja: tietokoneohjattu akkukäyttöinen
ruokintavaunu tarjoilee väkirehua ruokintaryhmittäin.

Väkirehusekoittimen täyttäminen on hyvin helppoa ja 
vaivatonta (esim. GEA:n MVM-pystysekoitin, 6,5–30 m³).

Lehmien tapa kiittää: ei tähteitä!
Käytä Free Stall Feederin ja TMR-strategian mukaisen 
ruokinnan edut hyödyksesi: ravintoaineiden ja energian
saanti on mahdollista jakaa ruokintaryhmien ja tuotanto-
tason perusteella, jolloin eläimillä ei ole mahdollisuutta
syödä valikoivasti. Rehuannosten jakaminen useamman
kerran päivässä vähentää hävikkiä ja ehkäisee eläinten
ylensyöntiä. Pihaton rauhallinen ruokintailmapiiri näkyy
siinä, että ruokintapöydälle ei jää tähteitä. Lopputulok-
sena automaattisesta väkirehuruokinnasta terveet ja 
hyvinvoivat eläimesi jalostavat litrakaupalla laadukasta
maitoa!

Valinta on sinun: karjasi koon mukainen tilavuus
Free Stall Feederistä on saatavana kolme kokoa. 
Malleista M1600, M2000 ja M3000 voit valita maatilasi,
karjasi ja suunnitelmiesi mukaisesti sinulle parhaiten s
opivan.

Edut yhdellä silmäyksellä
• ruokintaryhmittäinen ja tarpeiden mukainen ruokinta 
• rehunsaanti ja rehun hyötykäyttöaste paranevat 

useiden ruokintakertojen ansiosta 
• väkirehusekoittimen täyttäminen on helppoa ja 

vaivatonta
• vähäinen tilantarve, ruokintapöydän leveyden voi 

kaventaa kahteen metriin
• turvallinen ja kehittynyt järjestelmä, jonka perustana 

GEA Farm Technologiesin pitkäaikainen kokemus 
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Toimintakaavio

Tekniset tiedot

Sekoitusten lukumäärä / päivä
Ruokintaryhmien lukumäärä
Rehutyyppien lukumäärä
Kokonaispaino
Nopeus
Ohjaus
Akut

Yleensä 25 kpl
Enint. 15
3
Enint. 2 500 kg
16 m/min.
IF2 Controller/PDA
4 tai 6 x 12 V 100 Ah:n geeliakku

energiapitoinen seos
sekoittimessa... 

usein toistuva ja tarkasti
annosteltu jakelu... optimaalinen ravinnon 

hyödyntäminen ruokintaryhmittäin 

Toimintaperiaate
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Kiinteä MVM-sekoitin

Mullerup Free Stall Feeder

Rehutiivisteitä syöttösuppilosta 1

Rehutiivisteitä syöttösuppilosta 2

Kisko

1
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GEA Farm Technologies Mullerup A/S

Vestergade 11 B, DK-5540 Ullerslev
Tel. +45 6335 1422, Fax +45 6335 1400
www.mullerup.com, www.gea-farmtechnologies.com

Yhteyshenkilö Suomessa:

Pollenkuja 1
SF-20380 Turku
Tel. +358 405648484
Fax. +358 22550289
Petteri.Virtanen@geagroup.com


