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Použitím najmodernejšej technológie

Najnovšou investíciou spoločnosti UBM Feed Kft. je prevádzka na výrobu premixov, vyudovaná v meste Környe.

Investíciu z časti odôvodňujú rôzne rozvojové aktivity, realizované v minulých rokoch, vďaka ktorým vlastná 

výrobná kapacita kŕmnych zmesí, spolu s výrobnými kapacitami prevádzkovanými v spolupráci s kooperačnými 

partnermi, dosahuje takmer 400 tisíc ton ročne. 

Výstavbu vlastnej výrobnej prevádzky opodstatňovalo aj nepretržité rozširovanie trhu, charakteristické 

v minulých rokoch. Svojim vznikom sa podniková skupina stala rozhodujúcim aktérom domáceho trhu s 

krmivami, s nepretržite sa rozširujúcim okruhom partnerov. 

Medzi strategické ciele podnikovej skupiny UBM patrí popri prítomnosti na domácom trhu s krmivami aj 

prienik na trhy v regióne a zvýšenie podielu na trhoch s krmivami v okolitých štátoch, respektíve objavovanie 

a získavanie nových trhov. 

Nová prevádzka na výrobu premixov bola vybudovaná na základe koncepcie, maximálne zohľadňujúcej kontrolu 

kvality, sledovateľnosť a efektivitu. Výrobná linka je postavená vertikálne, najbezpečnejším spôsobom z hľadiska 

posuvu materiálu, čím sa dá zabrániť znečisťovaniu a zámene vstupných surovín ako aj hotových výrobkov.

 





Špičková presnosť merania

Meranie mikrokomponentov prebieha pomocou 3 ks dávkovacích zariadení mikrokomponentov s 

pružinovým posuvným uzáverom. Každé dávkovacie zariadenie má 16 nádrží na základné suroviny. 

Podrobná špecifikácia dávkovacích zariadení je nasledujúca:

• 1 ks váha - váživosť 50kg, presnosť 20g,

• 1 ks váha - váživosť 100kg, presnosť 20g,

• ďalej 1 ks váha - váživosť 100/5kg, presnosť 20/2g.

Na uloženie a váženie makro, respektíve stredne makro komponentov je k dispozícii 6+9 nádrží na 

základné suroviny, s dávkovacím systémom taktiež vybaveným pružinovým posuvným uzáverom s 

váhou s váživosťou 1000/500kg, s presnosťou 500/200g!

Zozbieranie jednotlivých dávok základných zložiek po ich vymeraní sa uskutoční v prenosnom 

dvojhriadeľovom lopatkovom miešacom zariadení premixov, ktoré hotové premixy po premiešaní 

posunie na plniacu linku vriec alebo veľkoobjemových vakov big-bag.



Výroba pemixov najvyššej kvality

Kvalita výrobkov patrí medzi najdôležitejšie aspekty, preto bola sledovateľnosť výrobného reťazca vytvorená tak, aby v prípade každej výrobnej šarže hotových 

premixov bola možná identifikácia základných surovín podľa jednotlivých výrobných šarží. Uskladnenie základných surovín nasleduje až po ich identifikácii 

pomocou čiarových kódov. Vytvorili sme vlastný klasifikačný systém dodaných základných surovín, ktorý pozostáva z klasifikácie dodávateľa a z administratívneho 

schvaľovacieho konania danej suroviny. Okrem toho je každá položka dodaných základných surovín podrobená kontrole, založenej na metóde diskriminačnej 

analýzy, s cieľom odhalenia nevyhovujúcich surovín.

Prevádzka spoločnosti UBM Feed Kft. - vďaka svojej organizačnej štruktúre, technickej úrovni zabudovaných technologických zariadení, ako aj v ďaka 

automatickému riadeniu výrobného procesu na báze PLC, vylučujúceho možnosť ľudského omylu - je schopná splniť všetky požiadavky na výrobu premixov 

najvyššej kvality, vrátane hygienických požiadaviek, znižujúc aj riziko krížovej kontaminácie na minimum.

Našim cieľom je, aby sme ako rozhodujúci aktér regionálneho trhu s krmivami rozvíjali svoju ďalšiu činnosť s okruhom spokojných partnerov, zameriavajúc 

sa na dlhodobú spoluprácu.
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