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Гостра потреба у створенні опти-
мальної системи зберігання сві-
жих кормів (сінаж люцерни, жом, 

силос і т.д.) була успішно вирішена 
у Західній Європі у середині 2000-х. 
Фактично, відбулася чергова техно-
логічна революція, яка перетворила 
свіжі корми в високоприбутковий 
продукт, який легко транспортувати, 
обробляти, вести облік, продавати, і, 
найголовніше, можна зберігати про-
тягом цілого року під відкритим небом 
без втрати якості.

Найбільш оптимальним і ефектив-
ним методом зберігання є технологія 
зберігання у круглих герметичних тю-
ках вагою 1-1,1т (щільність ~880кг/м3). 
Зберігання у тюках надає якісно нові 
можливості збільшення доходів і ви-
робникам (ферми, цукрові заводи), і 
споживачам.

Відома австрійська компа-
нія GÖWEIL Maschinenbau GmbH у 
2005 році запустила у серійне вироб-

ництво унікальну машину LT-Master, 
яка втілила в собі ключові побажання 
виробників свіжих кормів і стала ре-
альним, прибутковим рішенням про-
блеми зберігання та обробки корму.

Герметичне тюкування щойно ско-
шеного продукту дозволяє зберігати 
його свіжим протягом цілого року, без 
втрати якісних характеристик. Тюки 
легко транспортувати і обробляти, во-
ни можуть зберігатися на будь-якому 
зручному майданчику, укладеними 
на висоту до 4 поверхів. Кожний тюк 
може мати свою етикетку з основни-
ми даними, що значно спрощує облік 
і продаж. LT-Master працює у автома-
тичному режимі від валу відбору по-
тужності трактора або від електрично-
го приводу. Середня продуктивність 
LT-Master – 50т/час (1200т/добу) цілком 
задовольняє потреби навіть найвиба-
гливіших споживачів.

ТОВ «МНС ГРУП» є офіційним 
представником компанії GÖWEIL 

Maschinenbau GmbH в Україні і здій-
снює продаж, сервісне обслуговуван-
ня та технічну підтримку всього мо-
дельного ряду продукції GÖWEIL.

Нещодавно компанія «МНС ГРУП» 
запустила два успішних проекти в Ми-
колаївській та Хмельницькій областях. 
Українські топ-менеджери проконтр-
олювали транспортування з Європи та 
запуск LT-Master на території України. 
За допомогою цих машин господар-
ства отримують найякісніші корми. 
При повноцінній експлуатації LT-Master 
може окупитись за один сезон. Цілком 
зрозуміло, що аграрії мають реаль-
ну можливість збільшити свої при-
бутки, використовуючи LT-Master –
інноваційну систему пакування свіжих 
кормів в тюки. 

Харків, 61072, пр. Науки, 60
Головний корпус (Північний), офіс 307

+38 (057) 7523075, (067) 5737787, 
(067) 8237977

info@tukovatel.com,www.tukovatel.com

Інноваційна технологія зберігання 
свіжих кормів для корів

Автор: Григорій Мазур, генеральний директор ТОВ «МНС ГРУП» 

У журналі «Корми і Факти» №9 (вересень) 2016 року було опубліковане інтерв’ю 
з Григорієм Владиславовичем Мазуром, де ми детально розповіли про всі напрямки 
діяльності його групи компаній «МНС Груп». Сьогодні Г.Мазур в своїй статті розповідає 
про унікальну технологію і ексклюзивне обладнання та машини, які дозволяють заготовити 
і зберегти якісний корм для корів.
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