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Maatilan isäntää ja emäntää tarvitaan yleensä joka kolkassa yhtä aikaa. Silloin on vain oikein ja kohtuullista, että pihaton töitä 
voi jättää ammattilaisten huomaan. Mix & Carry on luotettava automaattinen järjestelmä, jonka tehtäväksi voi huoletta jättää 
rehuraaka-aineiden punnitsemisen ja sekoittamisen sekä TMR-annosten jakelun ruokintapöydälle. Tämän ansiosta lehmät 
tuottavat laatumaitoa tehokkaasti joka päivä – ja isännän ja emännän työkuorma kevenee! 

Pihattonavetan ammattilaiset: 
älykäs huippuluokan ruokintajärjestelmä

Lähes peukaloita pyöritellen hyvään tulokseen

Järjestelmämme ansiosta voit tarjoilla jokaiselle ruokintaryhmälle yksilöllisten reseptien 
mukaan valmistettua ruokaa. Ruokintasuunnitelmia, rehun raaka-aineita, määriä tai
annosteluohjeita voi käsitellä nopeasti käyttäjäystävällisen WIC-ohjauksen avulla.
Käynnistyksen jälkeen Mix & Carry huolehtii itsenäisesti rehun punnituksesta ja 
sekoituksesta sekä sen jakamisesta ruokintavaunun avulla. Tietenkin se myös 
raportoi sinulle tekemisistään varsin yksityiskohtaisesti: tehokkaan Mix & Carry 
-hallintajärjestelmän avulla voit seurata ruokintasuunnitelmiesi vaikutuksia tarkkaan,
minkä ansioista voit optimoida tuloksellisuutta myös pitkällä aikavälillä. Lisäksi 
järjestelmä vähentää työkuormaasi, joten myös aikaa säästyy moninkertaisesti.

Kaikki hyvä tulee ylhäältä!

Reippaasti mutta hiljaa kulkeva ja aina työnsä tunnollisesti tekevä akkukäyttöinen 
ruokintavaunu jakaa oikeat TMR-annokset kunkin tuotantoluokan eläimille. 
Kiskoohjatun kiinnityksen ansiosta se kulkee hieman maasta irti ruokintapöytien
päällä ja jakaa rehua täsmällisesti yhdelle tai kahdelle puolelle poikittaiskuljetti-
men avulla. Rakenteensa ansiosta ruokkija on erittäin joustava. Jopa vain kahden
metrin levyinen tila riittää siihen, että ruokkijaa voi käyttää myös vanhempien 
navettojen ruokintapöytien kanssa. Uusissa navetoissa tämä pienikokoinen 
järjestelmä säästää paljon tilaa. Tuottavuutta voi siis lisätä varsin pienessäkin 
tilassa!

Laatumaitoa palkkioksi automaattisesta ruokinnasta

Mix & Carry vähentää työtä myös silloin, kun säiliöitä ja siiloja on täytettävä harvak-
seltaan. Kun eläimiä ruokitaan useampia kertoja rauhallisen ilmapiirin vallitessa, 
ne syövät paremmin ja rehun hyötykäyttöaste kohenee. Aina uusien rehuerien 
ansiosta rehu pysyy tuoreena eikä se ala käydä. Energiapitoinen ruoka maistuu 
eläimille niin hyvin, ettei tähteitä jää, ja ruokintapöydän ääressä tosiasiat puhuvat
puolestaan: kiitokseksi terveellisestä ruoasta lehmäsi tuottavat parhainta 
laatumaitoa!

Mix & Carry - tehokas ruokintajärjestelmä, josta koituu pitkäaikaista hyötyä

• automaattinen rehunjakelu vähentää työmäärän minimiin

• erittäin tehokas, ruokintakustannukset pienenevät

• erittäin hyvän rehun hyötykäytön ansiosta tuloksena korkealuokkaista laatumaitoa

• joustava ja luotettava kokonaisjärjestelmä GEA Farm Technologiesilta

Puhdasta peliä: maasta irti oleva ruokkija
jakaa rehun ruokintapöydille

Tuoretta energiaa: laadukas väkirehu on
tulosta sekoittimen ja ruokkijan saumatto-
masta yhteistyöstä

Runsaasti kapasiteettia: säiliöiden 
täyttäminen tarpeen mukaan käy käden
käänteessä

Tuottava ruokkija – navetan uusi apulainen,
johon eläimetkin ovat tyytyväisiä
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Toimintakaavio

Tekniset tiedot
Päivittäisten sekoitusten määrä
Ruokintaryhmien määrä
Rehuraaka-aineiden määrä
Kokonaispaino
Nopeus
Ohjaus

Yksilöllinen, yleensä 25–30 erää
Enint. 15
Enint. 30 ryhmää kohti
Enint. 2 500 kg
Portaattomasti 8–16 m/min.
Mullerup WIC

paljon kapasiteettia 
siiloihin ja säiliöihin... 

rehuerä valmistetaan automaattisesti 
ja se jaetaan heti... 

tuoretta ja energiapitoista rehua 
kaikille eläimille ruokintaryhmittäin
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Olkisäiliö
Säiliö, säilörehu 1
Säiliö, säilörehu 2
Väkirehu, säiliö 1

Väkirehu, säiliö 2
Kiinteä MVM-sekoitin
Mullerup Mix & Carry Feeder
Vaihde

Liukukisko
Laturi
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MCS M2000 PLUS

4 x 12 V 100Ah
2 x 10 Amp. 24 VDC

MCS M2000 XL MCS M2000 AC XL

MCS M3000 XL MCS M3000 AC XL

6 x 12 V 100Ah
4 x 10 Amp. 24 VDC

6 x 12 V 100Ah
4 x 15 Amp. 12 VDC

6 x 12 V 100Ah
6 x 18 Amp. 12 VDC

6 x 12 V 100Ah
4 x 10 Amp. 24 VDC

Akut
Laturit

Akut
Laturit
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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


