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Кормовиробництво

Інформація надана компанією «Бушхофф Україна»

Бушхофф: Працюємо заради перемоги!

Наша команда і надалі продо-
вжує проводити сервісні ро-
боти та консультації вже ре-

алізованих проєктів комбікормових 
заводів на українських підприємствах, 
над більшістю запланованих проєктів 
робота також не спиняється. У цій 
статті ми хочемо познайомити читачів 
журналу із можливостями швидко-
го реагування та переходу на власне 
виробництво кормів. Адже, переваги 
власного кормовиробництва вже оці-
нили багато українських підприємств, 
і мабуть зараз основною з цих преваг 
є незалежність від безлічі факторів та 
впевненість в тому, що ваші тварини 
або птиця будуть нагодовані.

Організувати власне виробництво 
комбікормів для свого підприємства 
можна двома способами: побудувати 
власний комбікормовий завод чи при-
дбати мобільну установку. У даний час 
більш швидким способом стануть мо-
більні комбікормові заводи (МКЗ), які 
мають великий попит у всьому світі, 
адже вони дозволяють значно підви-
щити рентабельність та ефективність 
тваринництва. Зведення стаціонар-
ного комплексу, як правило, займає 
певний період. Тим часом МКЗ може 
почати роботу відразу після покупки, 
забезпечуючи не меншу продуктив-
ність. Для обслуговування МКЗ достат-
ньо одного оператора, він може бути 
водієм. Виробництво кормів здійсню-
ється прямо на місці споживання, що 
виключає витрати на транспортування 
навіть у межах господарства.

Мобільні комбікормові заводи 
«Buschhoff» – це не лише зниження 
витрат, а й підвищення цінності кор-
мів. Самостійно виробляючи корми, 
фахівці господарства можуть гаран-
тувати дотримання рецептури, якість 
компонентів від зерна і шротів до 
БВМД. Крім того, наявність власного 
виробництва кормів — це ще й мож-
ливість оперативно змінювати раціон 

тварин, забезпечуючи їх необхідними 
поживними речовинами та мікроеле-
ментами відповідно до завдань, що 
стоять перед сільгосппідприємством.

Економічна ефективність МКЗ сьо-
годні ні в кого не викликає сумнівів. 
Установка дозволяє знизити витрати 
на виробництво продукції тварин-
ництва, адже корми становлять зна-
чну частину собівартості, підвищити 
якість продукції та її рентабельність.

Ще однією перевагою є те, що одна 
машина може обслуговувати декілька 
господарств, якщо вони знаходяться 
в безпосередній близькості один від 
одного. Це також може зменшити по-
чаткові інвестиції і прискорити пере-
хід до власного комбікормового ви-
робництва, адже такий МКЗ можуть 
купити спільно декілька господарств. 
Продуктивність такого заводу від 
5 т/год до 20 т/год. Завод встановлю-
ється на шасі, тому монтаж мінімаль-
ний, може зайняти до 1 доби.

Такі мобільні заводи чудово піді-
йдуть невеликим та середнім госпо-
дарствам, що хочуть запустити тва-
ринницький напрям із мінімальними 
капіталовкладеннями, а також госпо-
дарствам, що мають кілька комплек-
сів, розкиданих по регіону. Фермеру, 
що має три ферми, достатньо буде 
придбати один мобільний завод.

Ще одна проблема, яку дозволя-
ють вирішувати мобільні комбікор-
мові заводи, — це поганий доступ до 
електромереж або ж взагалі його від-
сутність. Також це дозволяє уникнути 
паперової та бюрократичної тяганини 
з узгодженням будівництва та отри-
манням необхідних дозволів.

І якщо раптом через 5–10 років 
комбікорм вам стане не потрібний, 
ви завжди зможете продати мобіль-
ний завод, адже він на колесах. Про-
сто виходимо в інтернет на будь-який 
торговий майданчик і продаємо його 
аграрію, який хоче виробляти влас-

ний комбікорм.
Компанія «Buschhoff» пропонує ма-

шини модельного ряду «TOURMIX 02»,
що добре зарекомендували себе, про-
дуктивністю 12–15 т/год. Вони осна-
щуються молотковою дробаркою HF 
400, зерноплющилкою GQ 64-2, ви-
сокоефективним змішувачем, пнев-
матичною та шнековою системами 
розвантаження. З додаткового облад-
нання слід відзначити пристрої для 
дозування кормової олії, а також пульт 
дистанційного контролю «Tourmix-
Pilot» та комп’ютер «Tourmix-Control», 
що дозує-зважує.

Молоткова дробарка HF 400 має 
продуктивність до 25 т зерна на го-
дину. Вона обладнана 72 молотками 
із твердого сплаву. Діркові та сіткові 
сита дробарки легко і просто замі-
нюються. Продуктивність зерноплю-
щилки GQ 64-2 становить 20 т зер-
на за годину. Вальці машини мають 
попередній гідравлічний натяг, що 
дозволяє стороннім твердим тілам 
безперешкодно проходити через зер-
ноплющилку. Ще одна страховка від 
поломки — потужний електромагніт, 
який затримує металеві предмети, що 
потрапляють у плющилку або дробар-
ку при всмоктуванні зерна та шротів, 
і не допускає пошкодження дорогих 
робочих органів.

Змішувач «Buschhoff» має ємність 
4,5–12 т залежно від комплектації кон-
кретної моделі «TOURMIX». Він забез-
печує високу точність та однорідність 
змішування. За рахунок відсмоктуван-
ня дна проводиться повне спорож-
нення змішувача. Машина обладнана 
зручним лотком для внесення БВМД 
та інших добавок. Інші компоненти 
суміші, наприклад, соєвий шрот, за ба-
жанням можуть направлятися в нео-
бробленому вигляді прямо в змішу-
вач, минаючи дробарку і плющилку.

Шнекова система спорожнення 
є основною і забезпечує продуктив-

«Всюди, де бізнес може працювати — він має працювати», - зазначив Президент України Володимир Зеленський. 
Тому наша команда продовжує свою роботу та працює на благо українського фермерства. З 24 лютого українці 
живуть в новій реальності. Скорочення обсягів експорту зерна та відсутність місць для його зберігання, проблеми 
з логістикою, нестача кормів для тварин та зупинка роботи переробних підприємств — серед основних проблем 
вітчизняних фермерів. Прогнозувати втрати в цій галузі важко, однак багато фермерів намагаються зберегти 
поголів’я тварин та птиці.
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ність 50-60 т/год. Щоб вивантажити 
готову продукцію з установки, потріб-
ні лічені хвилини. Крім того, змішувач 
можна випорожнити за допомогою 
пневматичної системи. Тільки шнеко-
ве розвантаження застосовується під 
час роботи мобільного заводу в режи-
мі зерноплющилки або дробарки. При 
цьому забезпечується безперервний 
процес: зерно всмоктується за допо-
могою пневматики, плющиться і від-
разу вивантажується за допомогою 
шнека. Ємність для дозування кормо-
вої олії вміщує 150-600 кг продукту. 
Освітлений цифровий дисплей ваг по-
казує актуальне наповнення ємності 
для дозування. Система дозування 

забезпечує подачу кормової олії не 
тільки з основної ємності, але й додат-
кової, якою може виступити бак або 
каністра будь-якого об’єму. Як опція 
система може бути обладнана обігрі-
вом для роботи в зимовий час і мас-
ляним насосом з гідравлічним приво-
дом та електронним витратоміром.

«Tourmix-Pilot» - невеликий пульт 
дистанційного контролю. Він дозво-
ляє контролювати рівень змішувача, 
кількість обертів двигуна, потужність 
всмоктування та інші параметри.

«Tourmix-Control» - справжній бор- 
товий комп’ютер, в якому може збері-
гатися до 1500 рецептів комбікормів, 
прив’язаних до адрес ферм або за-

мовників. Також комп’ютер керує ро-
ботою установки, контролюючи кіль-
кість вироблених кормів. Коли необ-
хідний обсяг суміші готовий, операто-
ру подається сигнал.

Також в асортименті компанії 
«Buschhoff» представлена модернізо-
вана версія МЗК «TOURMIX 03», про-
дуктивність якої збільшена на 10-20% 
в порівнянні з попереднім поколін-
ням. Мобільний комбікормовий завод 
отримав новий бортовий комп’ютер 
Control Plus з кольоровим дисплеєм, 
зрозумілим графічним інтерфейсом. 
Роботу з комбікормовими установка-
ми «Buschhoff» легко освоїть співро-
бітники будь-якого господарства. 

Шановні колеги та партнери! Дорогі друзі!
У цей надзвичайно складний для нашої країни час я хочу висловити ВАМ свої слова підтримки та поваги! Український ко-
зацький дух не зламають ні навали орків, ні «Іскандери», ні інша нечисть.
Я та команда «Сій Добро» знаходимось в Україні та допомагаємо ЗСУ та людям, які цього потребують.
І хоча наша професійна діяльність обмежена воєнним станом та бойовими діями, ми залишаємось на зв’язку. Також вдячні на-
шим німецьким партнерам за підтримку та солідарність з українським народом, які повністю зупинили 
співпрацю з країнами агресорами та приєдналися до активної допомоги нашій державі.
У випадку потреби Ви можете звертатись:
Віктор Кот – 0673597373 – технічні та сервісні питання        
Яна Русецька – 0678636363 – організаційні та загальні питання
Микола Демчак – 0674645448 – з будь-яких питань.
Перемога буде за нами! Слава Україні!

Микола Демчак, директор компанії «Сій Добро»


