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Veľký sezónny výpredaj
produktov HI-SPEC
Spoločnosť MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o. ako oficiálny distribútor produktov spoločnosti Hi-Spec má pre svojich zákazníkov kvalitné produkty za zaujímavé ceny.
V ponuke máme kŕmne vozy (horizontálne – MixMax a vertikálne),
vykrajovače siláže, kalové čerpadlá,
aplikačné cisterny, aplikátory a rozhadzovač maštaľného hnoja XCEL
1250.
Do pozornosti by sme chceli dať
kŕmne vozy:
V ponuke máme horizontálne kŕmny vozy MixMax, ktoré sa vyznačujú
maximálnou funkčnosťou a robustnou
konštrukciou.
Postupom času sa pozornosť začína zameriavať stále viac na výkonnosť
strojov. Pri takomto skúmavom pohľade si získavajú kŕmne vozy Hi-Spec
Mix Max všeobecné uznanie, obzvlášť
pre ich schopnosť zmiešať širokú škálu
komponentov. O ich kvalite a schopnosti najlepšieho premiešania krmiva
hovoria naši zákazníci na Slovensku
a v iných krajinách sveta.
Nie všetky kŕmne vozy sú rovnaké, rovnaký teda nie je ani ich výkon.
Kŕmny voz Mix Max poskytuje dokonalejšie miešanie, pretože bol od svojich
základov navrhnutý tak, aby kombinoval výhodné vlastnosti lopatkového
i špirálového (šnekového) typu miešania bez ich vlastných nevýhod.
Systém “Feed-flo”
Spoločnosť Hi-Spec ponúka ako
riešenie svoj jedinečný „Feed-flo“ sys-

tém. Systém, ktorý bol skonštruovaný
pre úplnú spoľahlivosť a nepredstihnuteľnú miešaciu schopnosť, používa
stupňovité,uhlovérotačnéramená,ktorými jemne prehŕňa miešaciu komoru.
Krmivo sa presúva celým podávačom
jemnou preklápacou činnosťou (ako
šľahanie vajca pomalým pohybom),
takže prísady sa točia odpredu doza-

du, ako aj v krúživom pohybe po celej
komore.
Výsledkom je jedinečná kombinácia
vynikajúceho miešania, nízkej spotreby energie a výnimočnej spoľahlivosti.
Výsledné krmivo je homogénna zmes
kŕmnej dávky, ktorá zabezpečuje vyrovnaný príjem a vysokú využiteľnosť.

Efektívnosť „Feed-flo“ systému
korení z faktu, ktorý nie je výsledkom
náhodného objavu, ale je výsledným
produktom takmer 20 ročného vývoja
konštruktérom, ktorý hral kľúčovú úlohu v celkovom vývoji kŕmnych vozov.
Nakoľko už niekoľko kŕmnych vozov MixMax pracuje aj na Slovensku,
vieme od našich zákazníkov, že ich
používaním sa zlepšila aj produkcia
mlieka.
Naše kŕmne vozy vieme aj konštrukčne prispôsobiť objektom na
danej farme. Nie každý objekt má
rovnaké rozmery a z toho dôvodu sa
snažíme vyhovieť potrebám zákazníka a vyrobiť mu kŕmny voz doslova na
mieru.
V ponuke máme aj vertikálne kŕmne vozy. Tieto vozy majú buď jednu,
alebo dve závitovky. Aj tieto vozy vieme podľa potreby prispôsobiť.
K našim kŕmnym vozom ponúkame
aj vykrajovače siláže. Tie sa jednoducho pripoja ako adaptér na nakladač.
Okrem kŕmnych vozov máme v ponuke celú škálu aplikačných cisterien
s aplikátormi a jedinečný rozhadzovač maštaľného hnoja XCEL 1250.
Všetky tieto produkty Vám ponúkame
za zaujímavé ceny.

V prípade Vášho záujmu, alebo akýchkoľvek otázok ohľadom
našich produktov nás môžete kontaktovať.
MERKANTA INTERNATIONAL, spol. s r.o., Syslia 58, 821 05 Bratislava
tel.: 02/4341 4353, mobil: 0903 705 098, www.merkanta.sk

