
FullMixedRation: 
Koncept krmljenja – 
popolnoma avtomatiziran

FMR Robot

Strokovnjak za molžo s pametjo...

...kajti gre za veliko več kot samo za molžo.
www..fullwood.si

Popolnoma avtomatizirana izdelava porcij, 
mešanje in zalaganje s 

FMR Robotom
Miroslava Ravnikar s.p.
Potok pri Komendi 7a
1218 Komenda
GSM:041/638-243
info@molzna-tehnika.si
 



Robustna konstrukcija
Enostavne poševno ležeče ali horizontalne posode 
različnih velikosti
Robustna konstrukcija z 
dvodelno talno verigo
Namensko konstruirani dozirni in frezalni valji
V različnih variacijah zalogovnikov se lahko 
skladišči prosto silažo, silažne bloke in silažne bale
Doziranje močnih krmil in mineralnih snovi 
prevzemajo spiralni polži
S preglednim programom so vsi vnosi za 
upravljanje s krmo nezahtevni. 
 

Novi FMR robot (FullMixedRation) proizvajalca 
Fullwood vam nudi več svobode pri oblikovanju 
vaše dnevne delovne rutine.
Prosto viseč na tirnici se FMR robot polni popolnoma 
avtomatično v kuhinji s hrano pri posameznih 
zalogovnikih z osnovno krmo in z različnimi 
komponentami močnih krmil. Sistem horizontalnega 
mešanja (mešamo v sredini) zagotavlja 
enakomerno doziranje pri krmljenju.

Prihranek prostora , mir in čistost v hlevu
Zaradi kompaktne konstrukcije širina krmne mize  2,80 m 

ali v pogojih omejenega prostora, poleg tega pa pri 
adaptacijah hleva tudi zmanjšuje stroške gradnje.
Robot se neslišno premika viseč na tirnici
Brez umazanije zaradi gum na krmni mizi
Zaradi električnega pogona nizki stroški energije
Skorajda brez ostankov krme zaradi majhnega in 
deljenega doziranja

FMR Robot

Inovacija za upravljanje s krmo: 
prijazna do živali in 
s prihrankom dela

glede na skupine, na osnovi predpisanih 

Prihranek časa in dela

Da, zanimam se za Vaš pooblaščeni

servisni partner
Ime in priimek

Ulica, številka

Pošta, kraj

Telefon

Elektronski naslov

Želim: Ponudbo        Svetovanje      Predstavitveni material

FMR Robota

---------------------------------------------------------------

Nova dimenzija pri krmljenju 
vaše črede krav molznic

FMRRobot

FRM robot se zapelje do zalogovnih postaj in popolnoma 
avtomatično krmili doziranje posameznih komponent obroka.
Zalogovne postaje se zalagajo neodvisno od časov krmljenja s 
traktorjem ali z nakladalnikom.

Jasna 
organizacija 
pri zalaganju
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