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Nasza Misja – Twój Zysk

Nasza Jakość – Twój Komfort

Nasza Gwarancja – Twoje Bezpieczeństwo

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Rolników stworzyliśmy skuteczne rozwiązania w postaci pakietu EM 
Premium. Przyjmujemy indywidualny tryb obsługi Klienta, zaspokajamy jego potrzeby oraz oferujemy produkty Premium 
wytwarzane przez najlepszych specjalistów. 

Pakiet EM Premium został stworzony w celu realizacji zamówień tworzonych z niebywałą starannością i precyzją. Klient to nasz 
Partner – współtwórca inwestycji, finalnego produktu.

Powołaliśmy specjalny zespół, który poznaje przyszłe miejsce pracy urządzenia, sprawdzamy wszelkie parametry i ustalamy 
wspólną wizję z Klientem. Ostateczny wybór konfiguracji produktu należy do użytkownika. Nasze doradztwo i zaanagażowanie 
w projekt pomaga w realizacji założonego celu i przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanej satysfakcji. 

Jakość to dla nas nie obietnica lecz zasada, dlatego nasz pakiet jest gwarancją bezpieczeństwa i spokoju dla wszystkich 
użytkowników maszyn i urządzeń EUROMILK.
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Gwarancja usunięcia awarii 
w 24 godziny

Najkorzystniejsze warunki
finansowe

Doradztwo oraz dostarczenie
idealnych 
rozwiązań
dla gospodarstwa

Wymiana starej 
maszyny na nową

Safe24

Individual

Xchange

Finance

   Najwyższe
 Standardy

   Nieograniczone 
    Możliwości

    Najbezpieczniejsze
Rozwiązania

   Najkorzystniejszy
        Wybór
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Wyjątkowe rozwiązania

Kosz o grubości ściany 8 mm wykonano metodą 
walcowania, co znacznie wydłuża okres eksploatacji.

EUROMILK bazując na wieloletnim doświadczeniu i zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w procesie produkcji 
oferuje wysokiej klasy wozy paszowe EUROMILK RINO. Szeroki zakres dostępnych modeli, pojemności i wyposażenia 
umożliwia konfigurację maszyny zgodnie z oczekiwaniami każdego Klienta. 

Kształt kosza oraz dopasowany do niego ślimak 
mieszający zapewniają sporządzenie idealnego TMR-u 
przy minimalnym zapotrzebowaniu mocy.

Dzięki zastosowaniu niezależnego rozdzielacza 
hydraulicznego maszyna bez względu na ilość 
wyposażenia wykorzystuje jedynie jedną sekcję hydrauliki.

Dno o grubości 20 mm. W miejscu przenoszenia 
największych naprężeń oraz w okolicach mocowania 
przekładni zostało dodatkowo wzmocnione.

W procesie   produkcji zastosowano stal 
wysokogatunkową S355J2+N o podwyższonej 
wytrzymałości na ścieranie, co gwarantuje najwyższą 
jakość oraz wieloletnie użytkowanie maszyny.

* Nie dotyczy modeli FX Slim

Wzmocnione wysypy grawitacyjne o szerokości 0,9 
m - 1,2 m zapewniające szybki i precyzyjny rozładunek 
materiału, bez względu na jego konsystencję.

www.euromilk.pl www.euromilk.pl
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Wyjątkowe rozwiązania - Maszyny "szyte na miarę"

www.euromilk.pl

Naszym celem jest dostarczenie nieszablonowych produktów o najlepszej jakości. Zdobyte doświadczenie pozwala nam 
na wykonanie niekonwencjonalnych, indywidualnych często unikalnych maszyn, idealnie dopasowanych do potrzeb 
uzytkownika.

Każda maszyna dostosowana jest do preferencji operatorów i daje możliwość komfortowego użytkowania.

Spełniając wymogi naszych Klientów tworzymy rozwiązania, których oczekują. Przygotowujemy projekty zwracając uwagę 
na kwestie funkcjonalne oraz techniczne. Wąska i niska obora, czy trudny w przejeżdzie korytarz paszowy nie są dla nas 
ograniczeniem. 
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Wyjątkowe rozwiązania - Ślimak

Noże gwiazdkowe (opcja)

Mocno wysunięte noże tnące

Ramię wspomagające wysyp 
z regulacją prześwitu

Jedyny taki ślimak na rynku - Technologia Opti-Cut

Wykonany w całości ze stali gatunkowej S355J2+N o grubości 20 mm.

W wozie paszowym ślimak mieszający jest niezwykle ważnym elementem, ponieważ jest odpowiedzialny za jakość i 
szybkość sporządzanego TMR-u. Innowacyjny, spiralny kształt EM Opti-Cut skraca czas mieszania i zapotrzebowania 
mocy o około 15%. Jego pokaźna wysokość oraz szerokość połączona z dużą ilością noży tnących zapewnia doskonałe 
parametry paszy. Kluczowym atutem są utwardzone noże ustawione pod odpowiednimi kątami, dodatkowo wzmocnione 
podkładkami zapobiegającymi ich uszkadzaniu. 

Ilość noży tnących zależy od rodzaju wozu paszowego i wynosi od 7 do 9 sztuk na ślimaku. W standardzie zastosowano 
utwardzane noże z warstwą wolfram carbit. Jako opcja - noże dodatkowo napawane wartwą węglika, co zapewnia 
dłuższą eksploatację. Istnieje także możliwość dodatkowych noży gwiazdkowych (15 szt na ślimaku), które polepszają 
jakość cięcia oraz skracają czas mieszania.

Wyjątkowe rozwiązania - Zaścielarka EM QUBIC

Regulacja prześwitu

Podkładki 20 mm z brzegiem 
pod kątem 45°
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Wyjątkowe rozwiązania - Ślimak Wyjątkowe rozwiązania - Zaścielarka EM QUBIC

Możliwość wyposażenia poszczególnych modeli wozów paszowych 
w zaścielarkę EM QUBIC:

Wóz paszowy wyposażony w zaścielarkę EM QUBIC zwiększa produktywność 
oraz efektywność maszyny, łącząc w sobie funkcje mieszania, dystrybucji 
paszy oraz zaścielania legowisk. W modelach zaścielarek EM QUBIC regulacja 
wyrzutu odbywa się prostopadle do wozu paszowego lub w obrębie 180°. 
Regulacja odległości oraz miejsca zaścielania materiału odbywa się z kabiny 
ciągnika, a maksymalny zakres wyrzutu wynosi 20 m. Na bezpieczeństwo 
pracy inwentarza oraz operatora wpływa solidna i trwała konstrukcja.

Zapotrzebowanie mocy :

Napęd WOM:

FX SLIM FX COMPACT FXS FXL FX FX HD FXXS FXXL FXX
FXX HD /
FXX HD+ F3X HD+

Zaścielarka PRZÓD - - - - - +   - - + + +
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Drabina inspekcyjna

Hydrauliczne okno wyładowcze* 

Pierścień zapobiegający wypadaniu paszy

Ogumienie R15.3-10,0/75

Wskaźnik otwarcia okien wysypowych

Dwa mechanicznie regulowane przeciwnoże

Regulowany zaczep

Stopa podporowa regulowana mechanicznie

Wyposażenie standardowe RINO FX COMPACT / FX SLIM

* W modelu FX Slim okno wyładowcze jest dodatkowo wyposażone w rynnę wysypową

Ślimak 15 mm

Rozdzielacz hydrauliczny (maszyna 
wykorzystuje jedną sekcję hydrauliki) 
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Pojemności:

Zapotrzebowanie mocy:

RINO FX SLIM to unikalne rozwiązanie dające możliwość użytkowania 
maszyny w wąskich korytarzach paszowych. Jego kompaktowość to 
doskonałe wyjście dla każdego gospodarstwa posiadającego ograniczoną 
przestrzeń budynku. Naszym celem było stworzenie praktycznego i 
niezawodnego wozu trafiającego w oczekiwania naszych klientów. 
Zastosowane komponenty, atrakcyjna cena i odpowiednia pojemność 
sprawia, że maszyna sprawdza się w małych gospodarstwach. 
Z uwagi na niewielkie gabaryty nie może być wyposażony 
w przekładnię dwubiegową, przenośniki taśmowe PVC oraz zaścielarkę 
EM QUBIC. 

FX SLIM

FX 500 SLIM FX 600 SLIM FX 700 SLIM

Pojemność [m3] 5 6 7

Wysokość [m] 2,16 2,41 2,66

Szerokość [m] 1,80 1,80 1,80

Długość [m] 4,05 4,08 4,10

Waga [kg] 2700 2740 2780

Ilość ślimaków [szt] 1

Ilość noży tnących [szt] 7 (4 długie, 3 krótkie)

Wysokość okna od podłoża [mm] 500

Prześwit ramy [mm] 300

Ogumienie R 15,3-10/75 oś pojedyncza

Specyfikacja techniczna*



10 www.euromilk.pl www.euromilk.pl

Wyposażenie standardowe RINO FX (S,L) / FX HD*FX COMPACT

RINO FX COMPACT to seria wozów paszowych z 
wyposażeniem bazowym. Gwarantuje komfortową obsługę 
zwiększającą wydajność produkcji mleka. Dedykowana do 
małych i średnich gospodarstw nastawionych na szybki zwrot 
inwestycji. 

Pojemności:

Zapotrzebowanie mocy:

R 15,3-11,5/80 R 14,5-30x11,5 R 15,5-400/60

Zmiana wysokości + 10 cm 0 cm + 12 cm

FX 700 COMPACT FX 800 COMPACT FX 900 COMPACT FX 1000 COMPACT

Pojemność [m] 7 8 9 10

Wysokość [m] 2,32 2,47 2,66 2,83

Szerokość [m] 2,25 2,25 2,25 2,25

Długość [m] 4,65 4,70 4,75 4,80

Waga [kg] 2780 2820 2860 2900

Ilość ślimaków [pcs] 1

Liczba noży tnących [szt] 7 (5 długich, 2 krótkie) 9 (7 długich, 2 krótkie)

Wysokość okna od podłoża [mm] 760

Prześwit ramy [mm] 340

Ogumienie R 15,3-10/75 oś pojedyncza

Specyfikacja techniczna*

* przy wyposażeniu standardowym

Ogumienie opcjonalne

** dostępne tylko w modelach FX700 Compact oraz FX800 Compact



Rozdzielacz hydrauliczny 
(maszyna wykorzystuje
jedną sekcję 
hydrauliki)
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Pierścień zapobiegający wypadaniu paszy 

Podest inspekcyjny

Mechanicznie regulowana stopa podporowa

Dwa mechanicznie regulowane przeciwnoże

Przekładnia dwustopniowa
 z przedłużką zmiany biegów

Wał odbioru mocy

Hydrauliczne okno 
wyładowcze

System wagowy DG400

Wskaźnik otwarcia okien wysypowych

Regulowany zaczep

Wyposażenie standardowe RINO FX (S,L) / FX HD*

* Model FX HD dodatkowo standardowo posiada: otwory rewizyjne, pierścień przykręcany, zderzak, ślimak 20 mm

Ślimak 15 mm
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FXS

RINO FXS to najniższy jednoślimakowy wóz paszowy na rynku. 
Niepowtarzalna konstrukcja maszyny sprawia, że klient zyskuje 
rekordowo niskie gabaryty w stosunku do dostępnych pojemności. 
Osiągnięcie tego było możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
konstrukcji dna, która polega na umieszczeniu przekładni wewnątrz 
kosza. Takie rozwiązanie pozwoliło na zachowanie optymalnego 
kąta ścian, a tym samym wpływa na jakość i równomierność 
mieszania paszy. Wóz paszowy RINO FXS bezkonkurencyjnie 
dopasowuje się do każdego rodzaju budynku ze względu na duży 
wybór szerokości całkowitej od 2,1 m do 2,55 m.

Pojemności:

Zapotrzebowanie mocy:

FXS 700 FXS 800 FXS 900 FXS 1000 FXS 1200

Pojemność [m3] 7 8 9 10 12

Wysokość [m]  2,19 / 1,99  2,39 / 2,14 2,33 2,50 / 2,22 2,82 / 2,52

Szerokość [m]   2,10 / 2,30  2,10 / 2,30 2,30 2,30 / 2,55 2,30 / 2,55

Długość [m] 4,78 4,80 4,85 4,90 4,95

Waga [kg] 3525 3460 3580 3710 3960

Ilość ślimaków [szt] 1

Ilość noży tnących [szt] 7 (5 długich, 2 krótkie) 9 (7 długich, 2 krótkie)

Wysokość okna od podłoża [mm] 430

Prześwit ramy [mm] 219

Ogumienie R 15,3-10/75 oś pojedyncza

Specyfikacja techniczna*

* przy wyposażeniu standardowym

www.euromilk.pl
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FXL

Pojemności:

Zapotrzebowanie mocy:

RINO FXL to linia maszyn do budynków ze średnim ograniczeniem 
wysokości. Kompaktowy rozmiar i niewielkie zapotrzebowanie 
mocy sprawia, że maszyna idealnie funkcjonuje w większości 
gospodarstw. W modelu FXL wysunięto oś do tyłu zachowując 
jednocześnie kosz oraz konstrukcję dna modelu standardowego. 
Dodatkowym atutem takiego usytuowania osi jest zwiększony 
nacisk na zaczep ciągnika a tym samym zwiększenie jego uciągu.
Konstrukcja pozwala na zastosowanie przenośników taśmowych 
przednich. 

FXL 700 FXL 800 FXL 900 FXL 1000 FXL 1200

Pojemność [m3] 7 8 9 10 12

Wysokość [m] 2,17 2,32 2,51 2,68 / 2,40 3,00 / 2,69

Szerkość [m] 2,30 2,30 2,30 2,30 / 2,55 2,30 / 2,55

Długość [m] 4,46 4,47 4,50 4,54 4,60

Waga [kg] 3525 3520 3610 3700 3880

Ilość ślimaków [szt] 1

Ilość noży tnących [szt] 77 (5 długich, 2 krótkie) 9 (7 długich, 2 krótkie)

Wysokość okna od podłoża [mm] 610

Prześwit ramy [mm] 210

Ogumienie R 15,3-10/75 oś pojedyncza

Specyfikacja techniczna*

* przy wyposażeniu standardowym
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FX

RINO FX to zakres wozów paszowych, najczęściej wybierany 
przez małe i średnie gospodarstwa. W standardzie posiadają 
bogate wyposażenie takie jak przekładnia dwubiegowa, która 
generuje mniejsze zapotrzebowanie na moc. Są idealnym 
połączeniem solidnej konstrukcji oraz  prostej obsługi. Szeroka 
gama wyposażenia opcjonalnego oraz umiejscowienia okien 
wyładunku paszy w dowolnym miejscu,  umożliwia konfigurację 
maszyny według indywidualnych potrzeb Klienta.

Pojemności:

Zapotrzebowanie mocy:

FX700 FX 800 FX 900 FX 1000 FX 1200

Pojemność [m3] 7 8 9 10 12

Wysokość [m]        2,402,52           2,55        2,74 2,91 / 2,66 3,23 / 2,96

Szerokość [m] 2,30        2,30  2,30 2,30 / 2,55 2,30 / 2,55

Długość [m] 4,70 4,75 4,80 4,85 4,92

Waga [kg] 3525 3370 3480 3590 3810

Ilość ślimaków [szt] 11

Ilość noży tnących [szt] 7 (5 długich, 2 krótkie) 9 ( 7 długich, 2 krótkie)

Wysokość okna od podłoża [mm] 840

Prześwit ramy [mm] 430

Ogumienie 13.0/55-16 (340/55-16) oś pojedyncza

R 15,3-10/75 R 14,5-30x11,5 R 15,5-400/60 R 23x5 FL-07 x2

Zmiana wysokości 0 cm - 3 cm + 3 cm - 17 cm**

Specyfikacja techniczna*

* przy wyposażeniu standardowym

Ogumienie opcjonalne

**dostępne tylko w modelach FX700 i FX800
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FX HD

RINO FX HD to projekt stworzony specjalnie z myślą o gospodarstwach dużej i 
średniej wielkości. Modele HD to niezwykle wysoka wydajność, trwałość oraz 
wydłużony czas eksploatacji poprzez wzmocnioną konstrukcję ramy, kosza oraz 
zaczepu. Seria dedykowana profesjonalistom ceniącym najwyższą jakość. W 
wyposażeniu standardowym są otwory rewizyjne umożliwiające łatwe sprawdzenie 
postępu i jakości mieszania oraz szereg udoskonaleń konstrukcyjnych dających 
możliwość bardzo bogatego wyposażenia opcjonalnego, m.in w zaścielarkę EM 
Qubic.
RINO FX HD posiada w standardzie ślimak o grubości 20 mm.

Pojemności:

Zapotrzebowanie mocy:

FX 1000 HD FX 1100 HD FX 1200 HD FX 1300 HD FX 1400 HD

Pojemność [m3] 10 11 12 13 14

Wysokość [m] 2,66 2,81 2,96 3,10 3,23

Szerokość [m] 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Długość [m] 4,75 4,77 4,80 4,83 4,85

Waga [kg] 3900 4010 4150 4230 4350

Ilość ślimaków [szt] 1

Ilość noży tnących [szt] 9 (7 długich, 2 krótkie)

Wysokość okna od podłoża [mm] 855

Prześwit ramy [mm] 450

Ogumienie R 15,3-11,5/80 oś pojedyncza

Specyfikacja techniczna*

R 14,5-30x11,5 R 15,5-400/60 R 17,5-215/75 x2

Zmiana wysokości - 6 cm 0 cm - 4 cm

* przy wyposażeniu standardowym

Ogumienie opcjonalne
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* Model HD dodatkowo standardowo posiada: otwory rewizyjne, pierścień przykręcany, zderzak, ślimak 20 mm
** W modelach FXXS, FXXL - występuje pierścień zabudowany pod kątem 45°

Przekładnia dwustopniowa 
z przedłużką zmiany biegów

System wagowy DG400

Hydrauliczne okno wyładowcze

Wał odbioru mocy

Regulowany zaczep

Rozdzielacz hydrauliczny (maszyna wykorzystuje jedną sekcję hydrauliki)

Dwa mechanicznie regulowane 
przeciwnoże

Wskaźnik otwarcia okien wysypowych

Mechanicznie regulowana stopa podporowa

Wyposażenie standardowe RINO FXX (S,L) / FXX HD (HD+)*

Pierścień zapobiegający wypadaniu 
paszy**

Podest inspekcyjny

2 ślimaki 15 mm*
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Pojemności:

Zapotrzebowanie mocy:

* Model HD dodatkowo standardowo posiada: otwory rewizyjne, pierścień przykręcany, zderzak, ślimak 20 mm
** W modelach FXXS, FXXL - występuje pierścień zabudowany pod kątem 45°

FXXS

RINO FXXS to nowoczesna generacja wozów paszowych, która dzięki swoim 
gabarytom stanowi doskonałą alternatywę dla maszyn z poziomym systemem 
mieszania. Niezwykle wytrzymała konstrukcja oraz nowatorskie mocowanie 
ślimaków czyni go bezkonkurencyjnym i niezwykle trwałym urządzeniem. Wysokość  
2,30 m przy pojemności 12 m3 oraz szerokości całkowitej 2,15 m idealnie adaptuje 
się do każdego rodzaju budynku. Długość nie przekraczająca 6,3 m pozwala 
na wygodne manewrowanie nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. 
Dodatkowym atutem jest zabudowany pierścień pod kątem 45° dostępny w 
standardzie. Dwuślimakowy system przygotowywania paszy gwarantuje szybkie 
mieszanie oraz mniejsze zużycie paliwa. Maszyna przeznaczona głównie do 
przygotowania TMR z pryzm siana, kukurydzy itp.

Przekładnia dwustopniowa 
z przedłużką zmiany biegów

Hydrauliczne okno wyładowcze

FXXS 1200 FXXS 1400

Pojemność [m3] 12 14

Wysokość [m] 2,30 2,52

Szerokość [m] 2,15 2,15

Długość [m] 6,23 6,29

Waga [kg] 4954 5250

Ilość ślimaków [szt] 2

Ilość tnących noży [szt] 18 (14 długich, 4 krótkie)

Wysokość okna od podłoża [mm] 650

Prześwit ramy [mm] 410

Ogumienie R 15,5-400/60 oś pojedyncza

R 14,5-30x11,5

Zmiana wysokości  - 12 cm

* przy wyposażeniu standardowym

Specyfikacja techniczna*

Ogumienie opcjonalne



R 14,5-30/11,5 R 425/40 B17 R 15,3-11,5/80 R 15,5-400/60 R 19,5-435/50

Zmiana wysokości - 6 cm [p] | + 10 cm [t] 0 cm + 15 cm [t] + 15 cm [t]  + 9 cm [p]
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RINO FXX to model przeznaczony dla dużych gospodarstw 
nastawionych na wydajną produkcję. Duży wybór wyposażenia 
opcjonalnego oraz możliwości dopasowania zawieszenia 
(oś pojedyncza lub dwie osie), sprawia że staje się on 
częstym wyborem klientów. Idealne proporcje szerokości 
i  wysokości  kosza wpływają na doskonałą jakość sporządzonego 
TMR-u zarówno z bel jak i pryzm. 
RINO FXXL to idealny wóz do intensywnego, codziennego użytku. 
Zaprojektowany głównie do przygotowywania TMR-u z pryzm siana, 
kukurydzy itp. Dodatkowym atutem jest zabudowany pierścień pod 
kątem 45° dostępny w standardzie. 

Pojemności:

Zapotrzebowanie mocy:

FXXL / FXX

FXXL 1200 FXXL 1400 FXX 1600 FXX 1800 FXX 2000

Pojemność [m3] 12 14 16 18 20

Wysokość [m] 2   2,46,45 2,48 2,69 2,87 3,05

Szerokość [m]            2,15152,15 2,30 2,30 2,30 2,30

Długość [m] 6,40 6,90 6,95 7,00 7,07

Waga [kg] 5100 5375 5650 5800 6000

Ilość ślimaków [szt] 2

Ilość nozy tnących [szt] 18 (14 długich, 4 krótkie) 14 (10 długich, 4 krótkie) 18 (14 długich, 4 krótkie) 

Wysokość okna od podłoża [mm]                     865 950

Prześwit ramy [mm]                     475 520

Ogumienie                  R 15,5-400/60 oś pojedyncza R 19,5-435/50 oś pojedyncza

Specyfikacja techniczna*

[p] - oś pojedyncza; [t] - oś podwójna

* przy wyposażeniu standardowym

FXXL

R 14,5-30/11,5 R 425/40 B17 R 15,5-400/60 R 19,5-435/50

Zmiana wysokości 0 cm [t]  - 7 cm [p]** | + 5 cm [t]  + 5 cm [t] + 16 cm [t]

FXX

** niedostępne w modelu FXX2000

Ogumienie opcjonalne
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RINO FXX HD oraz FXX HD+  to wytrzymałe wozy paszowe, stanowiące 
kombinację wydajności i innowacyjnej technologii. Dedykowany dla 
dużych gospodarstw oraz zaprojektowany tak aby  zapewnić nienaganną 
pracę nawet w najtrudniejszych warunkach. Kluczowe zalety to 
wzmocniona konstrukcja ramy, szeroki kosz oraz ślimaki, które gwarantują 
sprawne i szybkie mieszanie każdego rodzaju materiału. Dodatkowe 
atuty takiej konstrukcji to idealny stosunek wysokości do pojemności 
przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu mocy. RINO FXX HD i HD+ 
dodatkowo posiadają w standardzie ślimaki o grubości 20 mm. Modele 
HD+ posiadają ramę o zwiększonych przekrojach oraz zawieszenie typu 
tandem w standardzie.

Pojemności:

Zapotrzebowanie mocy:

FXX HD / FXX HD+

FXX 2200 HD FXX 2400 HD FXX 2600 HD+ FXX 2800 HD+ FXX 3000 HD+ FXX 3200 HD+

Pojemność [m3] 22 24 26 28 30 32

Wysokość [m] 2,85 3,06 3,21 3,36 3,61 3,75

Szerokość [m] 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Długość [m] 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60

Waga [kg] 7200 7600 9700 10100 10500 11000

Ilość ślimaków [szt]  2

Ilość noży tnących [szt] 18 (14 długich, 4 krótkie)

Wysokość okna od podłoża [mm] 1100

Prześwit ramy [mm] 630

Ogumienie R 19,5-435/50 oś podwójna

Specyfikacja techniczna*

[t] - oś podwójna;  [tri] - tridem skrętny wymuszony z blokadą podczas biegu wstecznego
* przy wyposażeniu standardowym

R 14,5-30/11,5 R 425/40 B17 R 15,5-400/60 R 19,5-435/50

Zmiana wysokości    0 cm [t]  + 5 cm [t]  + 5 cm [t] + 16 cm [t]

R 19,5-435/50

Zmiana wysokości  + 10 cm [tri]

Ogumienie opcjonalne

FXX HD

FXX HD+
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Wyposażenie wozu paszowego w elektroniczny system wagowy gwarantuje precyzyjny pomiar masy poszczególnych 
komponentów a tym samym realizację określonej strategii żywieniowej.

DG 400

Nowoczesny a zarazem prosty w obsłudze elektroniczny system wagowy, posiadający 
wszystkie funkcje niezbędne do prawidłowego ważenia. Wskaźnik wagi dla małych 
i średnich gospodarstw. Intuicyjna i łatwa obsługa dzięki szybkiemu dostępowi do 
wszystkich funkcji. Zapewnia prostą regulację kalibracji, aby dopasować idealną wagę.

DG 500

Programowalny wskaźnik wagi dla małych i średnich gospodarstw. Posiada wszystkie 
funkcje modelu DG400. Istnieje możliwość wprowadzenia 24 receptur, 18 składników (z 
listy 48 składników). Wskaźnik jest wyposażony w dodatkowy dolny ekran, na którym 
po wyświetleniu klawiatury można wprowadzić nazwy komponentów. Urządzenie jest 
kompatybilne z oprogramowaniem DTM CLOUD, które umożliwia przechowywanie danych 
w chmurze. Dla bardziej wymagających Klientów w ofercie modele DG600 i DG8000.

DINA TEL 3 App

Aplikacja na smartfona lub tablet, która umożliwia kontrolę zdalnie. Instalując aplika-
cję, można zmienić telefon we wskaźnik wagi i uczynić proces ładowania bardziej za-
awansowanym. Wszystko co trzeba zrobić, to pobrać aplikację z Google Play lub App 
Store, zainstalować specjalny modem (Modem App) i zacząć cieszyć się łatwością 
użytkowania. Modem nie potrzebuje karty SIM - działa przez połączenie Bluetooth. 

Sterowanie

Manualne

Gdy wóz paszowy posiada więcej niż jedną sekcję hydrauliki (dodatkowe okno, przenośnik 
taśmowy, itp.) sterowanie odbywa się za pomocą mechanicznych dźwigni z kabiny 
ciągnika.

Elektroniczne MANUAL

Wygodne sterowanie elektroniczne z panela nie wymaga zastosowania linek. Obsługa 
odbywa się z kabiny ciągnika poprzez przełączniki elektroniczne. Standardowo system 
posiada awaryjne dźwignie ręczne znajdujące się na rozdzielaczu wozu paszowego.

Elektroniczne SMART CONTROL

Elektroniczne sterowanie bezprzewodowe funkcjami hydraulicznymi z regulacją prędkości 
przenośnika PVC. Zapewnia sterowanie bezprzewodowe z dowolnego miejsca w obrę-
bie maszyny (zasięg 100 m). Obsługuje całą hydraulikę np. otwieranie i zamykanie okien, 
aktywowanie przenośników PVC i regulowanie ich prędkości. Może być również wypo-
sażony w awaryjne sterowanie ręczne. Urządzenie  współpracuje z oprogramowaniem 
SMART ICON, intuicyjnym narzędziem do programowania wszystkich potrzebnych funkcji.

Systemy wagowe



Ślimak wyłapujący ciała obce

Zabudowa okien wyładowczych

Hydrauliczny przeciwnóż

Przykładowe wyposażenie opcjonalne

Zmiana biegów z kabiny ciągnika
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Kamera cofania

www.euromilk.pl

Ślimak 20 mm*

Ramię wspomagające wysyp

Dozownik pasz sypkich

Regulowana rynna wysypowa

* Model HD - standard

Własna hydraulika

Otwory rewizyjne*

Zawieszenie dwuosiowe*



Szerokość okien wysypowych

0,9 m 1,0 m 1,2 m

FX SLIM s - -

FX COMPACT s - -

FX o o s

FX HD o o s
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Dystrybucja TMR - Wysypy grawitacyjne

Wozy paszowe EUROMILK RINO dają możliwość dowolnej konfiguracji okien wysypowych na indywidulane zamówienie 
każdego Klienta. Dzięki temu zapewniona jest precyzyjna dystrybucja paszy niezależnie od rodzaju budynku oraz korytarza 
paszowego.

SLIM

Możliwa konfiguracja wysypów grawitacyjnych w poszczególnych modelach 
wozów RINO

                    /              /             /            HD / HD+  

Szerokość okien wysypowych

0,9 m 1,0 m 1,2 m

 FXL o o s

FXS o o s*

Szerokość okien wysypowych

0,9 m 1,0 m 1,2 m

FXXS /
FXXL1200

o s -

FXX / 
FXXL1400

o o  s

 FXX HD / 
HD+

o o s

Nie dotyczy FXS 700 i FXS 800 szer. 2,1 m (szer. okna 0,9 m)

UWAGA:  1. Przy przenośniku taśmowym tylnym wzdłużnym szerokość okna wynosi 0,9 m.
                 2. Okna nr 10, 11, 12 i 13 - szerokość 0,9 m.
               3. Modele Individual - szerokość okna od 0,9 m do 1,2 m

      COMPACT /         /         HD

 *
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Dystrybucja TMR - Wysypy grawitacyjne
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Dystrybucja TMR - Przenośniki PVC

EUROMILK przykłada dużą wagę zarówno do jakości sporządzanego TMR-u jak i również do jego dystrybucji. Tym samym 
posiadamy bogatą ofertę przenośników taśmowych PVC o różnej długości, szerokości oraz dowolnym umiejscowieniu 
na maszynie. Umożliwia to wyładunek materiału praktycznie w dowolnym miejscu, nawet w najbardziej niesprzyjających 
warunkach.  
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Elektryczne wozy paszowe

• Przyjazny dla środowiska

• Komfort pracy

• Prosta obsługa

• Oszczędność

Rino Hybrid - Rozwiązanie przyjazne środowisku

Rino Hybrid to innowacyjny wóz paszowy dedykowany głównie dla klientów posiadających ciągniki o małej mocy (ok. 
30 KM) lub tylko jeden ciągnik z ładowaczem czołowym. Podczas załadunku mieszanie odbywa się tylko i wyłącznie za 
pomocą silnika elektrycznego.
Dystrybucja paszy odbywa się w sposób tradycyjny – maszyna zasilana jest za pomocą wałka przekaźnika mocy.

Dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego użytkownik redukuje ilość wytworzonych w środowisku spalin. Rino Hybrid 
można wyposażyć w niemal identyczny sposób jak tradycyjne wozy paszowe.

Zalety wozów elektrycznych:

Rino Electro - Stacjonarny wóz paszowy

Rino Electro to stacjonarny elektryczny wóz paszowy. Możliwość konfiguracji wozu jednoślimakowego, dwuślimakowego w 
pojemności od 10 m3 do 18 m3. Moc silnika elektrycznego jest zależna od pojemności maszyny. Swoje zastosowanie ma 
w gospodarstwach rolnych jak również w biogazowniach. Na wypadek awarii elektrycznej - możliwość napędu za pomocą 
wałka przekaźnika mocy.

Całość obsługiwana jest za pomocą prostego - intuicyjnego panelu sterującego.



Profesjonalny serwis - uruchomienie
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EUROMILK zawsze zapewnia fachowe doradztwo i najlepsze wsparcie techniczne. Obsługa obejmuje zarówno serwis 
gwarancyjny jak i pogwarancyjny. 
 
Aby zapewnić jak najlepszą obsługę, wszystkie maszyny oraz urządzenia EM są uruchamiane przez serwis fabryczny. Daje 
to dodatkową gwarancję maksymalnej wydajności oraz bezawaryjnej pracy. 

Kładziemy duży nacisk na jakość działań posprzedażowych. Posiadamy serwis fabryczny czynny 24 godziny na dobę. 

www.euromilk.pl www.euromilk.pl



O firmie
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Materiał zawarty w katalogu ma jedynie charakter informacyjny. Dane techniczne podane w tabelach mogą ulec zmianie.

EUROMILK jest firmą rodzinną, zajmującą się dostawą kompletnych i 
specjalistycznych rozwiązań dla gospodarstw ukierunkowanych na wysoką 
wydajność, rentowność i produktywność. Firma należy do spółki GAMA Group, 
która od 1990 roku rozwija się w sektorze rolnym. Podstawowym profilem 
działalności jest produkcja wysokiej klasy maszyn rolniczych, oraz w pełni 
zautomatyzowanych urządzeń do żywienia zwierząt. Siedziba firmy znajduje się 
w północno-wschodniej Polsce - samym centrum polskiego mleczarstwa.

Firma nieustannie rozwija się pod kątem najnowszych technologii. Dostarczamy 
zaawansowane rozwiązania, skierowane przede wszystkim do gospodarstw 
o profilu produkcji mleka. Oferowane przez Nas rozwiązania dobierane są ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań Klientów, a wieloletnie doświadczenie 
pozwala w pełni zaspokajać Ich najważniejsze potrzeby.

Dobór odpowiednich rozwiązań, odbywa się po uprzedniej konsultacji z wysoko 
wykwalifikowanymi specjalistami, dzięki czemu finalne produkty zapewniają 
satysfakcję przez cały okres eksploatacji. 

EUROMILK - Zaufaj Specjalistom

www.euromilk.pl
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