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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cenová ponuka 

 

Automatický dávkovač krmiva EM Lizard (Jašter) 

 

 
Pravidelné dávkovanie krmiva je dôležité, aby boli vaše kravy zdravé. Povzbudzuje ich, aby išli do 

Kŕmného lôžka častejšie a naplniť si bachor. Je to najjednoduchší spôsob, ako odstrániť menšie alebo 

väčšie problémy s triedením krmiva podľa zvierat. Dávkovanie má nielen pozitívny vplyv na zdravie 

zvierat, tiež zvyšuje efektivitu produkcie mlieka a zlepšuje finančné výsledky farmy. 

 

EM LIZARD je poháňaný bezkomutátorovými BLDC motormi s planétovými prevodovkami, čo 

zaisťuje bezúdržbovú prevádzku. Najväčšou prednosťou je stavebnicový šnek vyrobený z vysoko 

oteruvzdorných plastov. Patentovaná konštrukcia modulárneho špiralového šneku umožňuje  aby sa 

krmivo nielen posúvalo smerom ku kravám, ale bolo aj dokonale prevzdušnené. 

Jednoduchá výmena opotrebovaných modulov šneku. 

Robot sa pohybuje po indukčnej slučke tak, že sa nikdy neodchýli od určenej trasy. 

Obojsmerný bezpečnostný nárazník - detekcia prekážok pred robotom. 

Na pravom okraji je čistiaca škrabka podlahy. 

Voliteľná nádoba na sypké koncentrované krmivo a tekuté prostriedky.  

   
EM Lizard + Fedex 130L 
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Špecifikácia + základná výbava : 

- ovládanie pomocou Smartphonu äcez aplikáciu) 

- WIFI pripojenie 

- pre vzdialený prístup je potrebný v budove WIFI bod 

- manuálne diaľkové káblové ovládanie smerom dopredu/dozadu, doprava/doľava 

- nástenná nabíjačka 300W (nabíjací prúd max. 10,5A) 

- RFID 10 funkcie 

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

Cena bez DPH : ............ 20.750 € 

Uvádzacia zľava – 10% 

Platobné podmienky: 

- 30% záloha pri objednávke,  

- zvyšok 100% pred odberom, zľava – 2% 

Alebo 100% platba do 7 dní od objednávky, zľava -4% 

 

Príplatková výbava : (akčná zľava na uvedené ceny – 10%) 

- slučkový generátor 2x120 m, alebo 2 trasy, alebo 1 trasa cca 220 m: + 1250 € 

- slučkový generátor 300 m: + 1875 € 

- kábel (100 m) indukčnej slučky pre generátor: + 250 € 

- doplnkové funkcie FRID: + 50 € 

- Fedex dávkovač na krmivo: 130 L: + 2200 €,  2x65 L: + 2880 € 

- Fedex dávkovač tekutín 10 L: + 880 € 

- otvárač brány : + 750 € 

(zahrňa ovládač+snímače otvárania/zatvárania, bez otvaraciého mechanizmu) 

                                                 

Technické parametre: 

- celková šírka: 1,14 m 

- pracovná šírka: 1,0 m 

- dĺžka: 1,5 m 

- výška: 0,8 m, výška s dávkovačom Fedex: 1,32 m 

- hmotnosť: 500 kg, hmotnosť s prázdnym dávkovačom Fedex: 550 kg 

- počet modulov šneku: 20 ks 

- potrebné el. napojenie v budove 230 VAC, 16A 

- min. šírka chodby: 3,2 m 

- max. pracovný čas bez nabíjania: 1,5 hod.  

 

 

 
Výrobca EUROMILK, Poľsko 

 

 

 

Ing. M. Benček 
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