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Cu utilizarea celor mai moderne tehnologii

Cea mai recentă investiție realizată de UBM Feed Kft. este fabrica premix din Környe. Investiția este justificată, în 

parte, de diversele dezvoltări realizate în ultimii ani de grupul UBM, grație cărora capacitatea de producție de 

mix furajer în exploatare proprie și în regim de cooperare atinge aproape 400.000 tone pe an. 

Construirea propriei fabrici de producție a fost justificată și de lărgirea constantă a pieței în ultimii ani. Prin 

înființarea sa, grupul de firme a devenit un actor decisiv al pieței interne, cu un portofoliu de parteneri care se 

lărgește constant.

De asemenea, obiectivele strategice ale grupului UBM cuprind prezența produselor furajere pe lângă piaţa 

națională şi pe cea regională, precum şi creșterea participării pe piața produselor furajere din țările învecinate, 

respectiv identificarea și cucerirea de noi piețe.

Fabrica premix este echipată cu cea mai modernă tehnologie disponibilă și are la bază o concepție care 

respectă la maxim aspectele de calitate, trasabilitate și eficacitate. Linia de producție funcționează în sistem 

vertical extrem de sigur din punct de vedere al transmiterii materialelor, evitându-se poluarea și amestecarea 

materiilor prime şi a produselor finite. 





Precizie de măsurare remarcabilă

Măsurarea microcomponentelor se realizează cu 3 instalații de dozare cu valvă, echipate fiecare cu 

câte 16 rezervoare de materii prime, după cum urmează:

• 1 cântar de 50 kg cu precizie de 20 g,

• 1 cântar de 100 kg cu precizie de 20 g,

• respectiv 1 cântar de 100/5 kg cu precizie de 20/2 g.

6+9 rezervoare de materii prime sunt disponibile pentru plasarea și măsurarea macrocomponentelor 

și a macrocomponentelor medii, echipate, de asemenea, cu sistem de dozare cu valvă și cântar de 

1000/500 kg cu precizie de 500/200g!

Echipamentul de amestecare a premixurilor, dotat cu două axe și lopată mobilă, după măsurare 

colectează materiile prime măsurate și, după amestecare, transmite premixurile produse la linia de 

ambalare în saci sau big bag-uri.



Preparare de premixuri de cea mai înaltă calitate

Calitatea produselor constituie una din cele mai importante aspecte, de aceea trasabilitatea produselor finite a fost concepută astfel încât producătorii materiilor 

prime utilizate pentru articolul premix finit să poată fi identificați pentru fiecare articol. Depozitarea materiilor prime se face după identificarea cu coduri de bare.

Pentru calificarea materiilor prime recepționate a fost instituit un sistem propriu, care constă, pe de o parte, din calificarea furnizorului, iar pe de altă parte, din 

autorizarea administrativă a materiilor prime date. Dincolo de acestea, toate articolele recepționate sunt supuse unei examinări bazate pe analiză discriminantă, 

instituită pentru eliminarea neconformităților.

Fabrica UBM Feed Kft. - grație construcției fabricii, nivelului tehnic al instalațiilor tehnologice și automatizării PLC care exclude posibilitatea erorii umane - 

satisface toate condițiile de preparare a unui premix de cea mai înaltă calitate, inclusiv cele mai riguroase cerințe de igienă, reducând la minim și riscul de poluare 

transversală!

Obiectivul nostru constă în progresarea ca actori decisivi ai pieței regionale a produselor furajere, cu un portofoliu

de parteneri satisfăcuți și colaborări pe termen lung.
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