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Z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii

Najnowszą inwestycją UBM Feed Sp. z o.o. jest wytwórnia premiksów, która powstała w Környe. Inwestycję 

uzasadnia rozwój UBM w ostatnich latach, dzięki którym zdolność produkcyjna na potrzeby własne oraz do 

współpracy z Partnerami wzrosła do blisko 400 tysięcy ton rocznie.

Budowa własnego zakładu produkcyjnego była uzasadniona ciągłym p owiękzaniem się zapotrzebowania na 

produkty. Dzięki rozbudowie - grupa UBM stała się decydującym dostawca pasz dla rynku krajowego , z ciągle 

rosnącą liczba partnerów.

Jednym z celów strategicznych grupy UBM, oprócz obecności na rynku krajowym, jest ekspansja na rynki pasz w 

regionie, zwiększenie udziału w krajach sąsiednich oraz wprowadzanie produktów UBM w nowych regionach.

Wytwórnia Premiksów jest wyposażona  w najnowocześniejszą  dostępną  technologię, gdzie zastosowano 

koncepcję maksymalnie uwzględniającej aspekty jakości, skuteczności oraz możliwości śledzenia powstających 

produktów. Linia produkcyjna  pracuje w systemie wertykalnym, który zapewnia  najbardziej  bezpieczny 

sposób transportu materiału i zabezpiecza przed zanieczyszczeniem i mieszaniem się surowców z gotowymi 

produktami.





Znakomita precyzja ważenia

Ważenie mikrokomponentów odbywa się za pomocą 3 dozowników z zasuwą żaluzyjną (każdy z nich

wyposażony jest w 16 silosów dla surowców), z następującymi parametrami:

• waga 50kg z dokładnością 20g,

• waga 100kg z dokładnością 20g,

• waga 100/5kg z dokładnością 20/2g.

Do magazynowanie i ważenia komponentów makro i średnio makro służy 6+9 silosy na surowce, 

wyposażone również w dozowniki z zasuwą żaluzyjną i wagę 1000/500kg o dokładności 500/200g.

Do kolekcjonowania i mieszania premiksów służy dwuosiowy łopatkowy. Gotowe premiksy 

podawane są na linię pakowania w worki lub w big-bagi.



Produkcja premiksów najwyższej jakości

Ponieważ jakość produktu jest jednym z najważniejszych kryteriów, dlatego śledzenie produktu finalnego jest rozwiązane tak, aby surowce zużyte do danej 

partii gotowego premiksu można było zidentyfikować według partii wytwórcy. Magazynowanie surowców następuje po identyfikacji wg. kodów kreskowych. 

Do oceny dostarczanych surowców opracowano własny system, który z jednej strony składa się z klasyfikacji dostawców, a z drugiej z administracyjnego zezwolenia 

na zużycie danego surowca. Oprócz tego każda dostarczona partia badana jest drogą analizy dyskryminancyjnej, opracowanej do eliminacji niezgodnych partii.

Wytwórnia Premiksów spółki UBM Feed Sp. z o.o. - dzięki konstrukcji zakładu, wysokiemu poziomowi zastosowanych urządzeń technologicznych oraz 

automatycznemu sterowaniu procesami, które wykluczają pomyłki ludzkie - zapewnia wszystkie warunki niezbędne do produkcji premiksów najwyższej jakości. 

Spełnia najbardziej surowe wymagania higieniczne i minimalizuje ryzyko kontaminacji krzyżowej.

Naszym celem jest odgrywać decydującą rolę na rynku pasz w regionie, posiadać zadowolonych klientów

oraz współpracować z nimi w relacjach długofalowych.
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