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FREE STALL FEEDER
Systém automatického krmení ve stájích s volným ustájením skotu

Systém automatického krmení FREE STALL FEEDER (FSF) je technickým �ešením pro vícenásobné 
bezobslužné zakládání krmiva (komplexní sm�sné krmné dávky TMR) s r�zným hmotnostním 
dávkováním. Ve spojení se zásobníky lze zárove� m�nit i druhovou skladbu krmných sm�sí míchaných 
extern� dle stanoveného harmonogramu. 

Systém automatického krmení FSF
• je ovládaný programem MULLERUP, nastavením p�es PDA 

• má pohon na baterie

• v p�ípad� výpadku elektrické energie je jeho pohotovostní režim 60 hodin a pracovní 8 hodin

• ovládá až 9 r�zných za�ízení – nap�. automaticky spouští stacionární míchací za�ízení

• automaticky odebírá krmivo ze zásobník� (3m
3
, 7m

3
, 16m

3
)

• dávkuje krmivo na ob� strany krmného stolu
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Skupiny s r�znou TMR 

Základním principem tohoto automatického systému krmení je, že zví�ata jsou rozd�lena do skupin a 
krmivo se dávkuje dle požadavk� obsluhy. Po�et skupin a množství krmiva na ustájené zví�e je zadáno 
do programu a systém automatického krmení FSF podle zadání za�ídí všechny kroky v procesu krmení.  

�istý krmný st�l a lepší kvalita mléka 

Výhodou tohoto systému je možnost dávkovat krmivo v menších množstvích vícekrát b�hem dne, aby 
zví�ata m�la �as zcela vyjíst krmný st�l p�ed dalším krmením. 
Systém automatického krmení FSF zvládá i nezbytné p�ihrnování krmiva a �išt�ní krmného stolu.  
Systém automatického krmení FSF je synonymem �istého krmného stolu - bez ne�istot z kol traktoru, 
kontaminujících krmivo. Jeho použitím je zajišt�na jedna z podmínek pro lepší kvalitu mléka.  

Ší�ka krmného stolu pouze 1,7 m 

Velikost systému automatického krmení FSF umož�uje velmi flexibilní ší�ku krmného stolu a dosta�ující 
ší�ka pro provoz je pouze 1,7 m. Systém je proto velice vhodný pro rekonstrukce stávajících stájí s 
širokým krmným stolem. Instalování systému automatického krmení FSF umož�uje využít „p�ebyte�né 
metry“ z krmného stolu v lehacích boxech a hnojných chodbách. V neposlední �ad� instalace systému 
automatického krmení FSF v novostavbách výrazn� snižuje stavební náklady.  

Variabilita systému automatického krmení FSF umož�uje krmit v celé farm� všechny kategorie skotu 
od jalovic p�es dojnice až po suchostojné krávy nebo žír. �ásti stáda mohou být ustájeny v r�zných 
budovách. Tím se masivn� redukuje požadavek na drahou pracovní sílu. 

  

Technická specifikace Výhody systému 

Objem 1,6 m
3
, 2,0 m

3
, 3,0 m

3

Max. po�et 
nakládek/den 

25

Max. po�et skupin 15

Baterie 4 x 12 V, 100 Ah

Nabíje�ka baterie 2 x 24 V, 10 A

Rychlost pojezdu 16 m
-1min

Celková hmotnost 1 300 – 2 500 kg

• Automatické krmení vícekrát za den zvyšuje  
  efektivitu bez pot�eby práce navíc                                
• Stále �istý krmný st�l 
• Pro každou skupinu optimální množství krmení                     
• Výhodné �ešení pokud se používá TMR-mix                     
• Tichý a �istý pr�b�h ve srovnání s krmnými vozy                     
• Nerezová ocel pro dlouhou životnost                      
• Možnost r�zných variant dle požadavk� provozu 


