
FlexMix
riittää pitkälle tulevaisuuteen

Tyylikäs muotoilu, epäsuora valaistus, selkeä hallintapaneeli
●

Mahdollistaa vaivattoman osastoruokinnan
●

Kolmen vaakalaitteiston käyttömahdollisuus
●

Ohjaa kaikkia jauhatuslaitteiston toimintoja
●

Järjestelmää voidaan helposti muuttaa ja kasvattaa tarpeiden mukaan.
●

Käsittelee ja mittaa jopa 50 raaka-ainetta ja 50 reseptiä
●

             FlexMixin avulla on helppo seurata rehunvalmistusprosessia, 
samoin kuin rehunvalmistuksen kustannuksia.

FlexMix
Tekniset tiedot

Raaka-aineiden määrä: 50
Rehuseoksessa enintään 20 raaka-ainetta
Rehun purkupaikkojen määrä: 40
Kolmen vaakalaitteiston hallinta
Makro- ja mikroannostelu
Rehuanalyysi 10 raaka-ainetiedosta
Varastosiilon tyhjenemisen tarkkailu
Valaistu ohjauspaneeli
Omalla näytöllä varustettu erillinen punnitusyksikkö
Punnitsee tarkasti myös pienet rehuerät
Hallitsee kolmivaiheista sekoitusjärjestelmää

Jauhatuskarkeuden automaattinen säätö
Selkeä numeronäyttö
Ajan mittaus 24 h kellolla
Käynnistysanturi siilossa
Manuaalinen  käynnistys hallintapaneelista
Tulostimen liitäntämahdollisuus
PC-tietokoneliitäntä
Tuotanto- ja toimintavaiheiden tallennus
Hälytysten tallennus
Viisi ohjelmaa osastoruokinnalle
Tietokoneohjaus grafi ikkaohjelmaa käyttäen

Esimerkki PC-kokoonpanosta ja näytöstä
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 SKIOLD FlexMix
riittää pitkälle tulevaisuuteen

SKIOLD FlexMix -järjestelmä on kehi-
tetty nykyaikaisen kotieläintilan 
rehunvalmistuksen ja rehunkäsittelyn 
tarpeisiin.
FlexMix on joustava, tilan tarpeiden 
mukaan muunneltavissa oleva, tieto-
koneeseen perustuva järjestelmä. Se 
yksinkertaistaa ratkaisevalla tavalla 
päivittäisen rehunkäsittelyyn liittyvän 
työn.
Järjestelmää voidaan muuttaa ja 
kasvattaa tarpeiden mukaan. FlexMix 
mahdollistaa tuotannon valvonnan, 
mikä parantaa taloudellista tulosta.

Joustava järjestelmä

F l e x M i x -järjestelmä on joustava 
ja se täyttää 
hyvin nykyai-
kaisen rehun-
valmistuksen 
vaatimukset. 
Jär jestelmä 

v a l v o o 
r a a k a -
aineiden 
v a r a s -

totilannetta, esim. vehnää voidaan 
varastoida useammassa siilossa. 
Järjestelmä päättää itse mistä siilosta 
vehnä otetaan ja samalla se seuraa 
kulutusta ja vaihtaa tarvittaessa toi-
seen siiloon automaattisesti. 
FlexMix –järjestelmässä voidaan hyö-
dyntää kolmea eri punnituslaitteistoa. 
Tämä mahdollistaa hyvinkin pienien, 
myös nestemäisessä muodossa ole-
vien rehun ainesosien  tarkan annos-
telun.
FlexMix voi ohjata kaikentyyppisiä 
sekoitusjärjestelmiä: perinteisiä yhden 
sekoittimen laitteistoja tai kehittyneem-
piä esisäiliöllä, sekoitinosalla ja tyh-
jennyssäiliöllä varustettuja. Tällöin eri 
seoksia voidaan haluttaessa valmistaa 
samanaikaisesti.

Hallinta ja seuranta

FlexMix-järjestelmässä on vakiona 
lukuisia tallennus- ja laskuohjelmia. 
Niiden avulla käyttäjä voi seurata 
rehuaseman toimintaa taloudellisiin 
faktoihin ja rehuarvoihin perustuen.
FlexMix laskee automaattisesti 10 val-
mistettuun erään liittyvää tietoa, esim. 
energia-sisällön, proteiinin, aminoha-
pot, fosforin ja hinnan.
Kaikki laitteiston tuotantotiedot ja 
mahdolliset hälytykset rekisteröityvät 
järjestelmän muistiin myöhempää tar-
kastelua varten. Tuotannollisten tieto-
jejn lisäksi FlexMix voidaan ohjelmoida 
seuraamaan ja tallentamaan raaka-
ainevarastoihin liittyviä tietoja. Se voi 
esimerkiksi antaa hälytyksen, kun jokin 
komponentti on loppumassa.

FlexMix on help-
pokäyttöinen 

FlexMix on varustettu valaistulla, suu-
rikokoisella näytöllä, jossa toiminnoista 
kerrotaan selkeällä tekstillä.
Järjestelmä toimii loogisesti ja ohjelma 
on rakennettu niin, että se minimoi 
käyttövirheet.
FlexMix-järjestelmä voidaan valmis-
taa yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden 
mukaiseksi. Tietokoneen hallintapa-
neeli kuvaa kyseisen rehukeskuksen 

toiminnot ja rehun kulkukaavion yksi-
tyiskohtaisesti. Kaavion merkkivalot ja 
käyttöpainikkeet ovat havainnolliset ja 
niiden käyttö on selkeää.

Osastoruokinta

FlexMix-järjestelmä ei ole pelkästään 
rehunvalmistuslaitteisto, vaan sitä 
voidaan käyttää myös osastoruokin-
nassa.
Järjestelmän muistiin voidaan tallentaa 
viisi ruokintasuunnitelmaa ja kuhunkin 
suunnitelmaan voidaan sisällyttää 10 

reseptiä. Tämä mahdollistaa ruokin-
nan sopeuttamisen sikojen ikään ja 
painoon.
FlexMixiä voidaan luonnollisesti käyttää 
myös normaaliin kuivarehuruokinnan 
ohjaukseen.

Tietokoneohjaus

Suurien ja monimutkaisten järjestelmi-
en hallintaan suositellaan FlexMix PC 
-tietokonetta. 
Järjestelmä perustuu normaaliin tie-
tokoneeseen, jonka grafi ikkaohjelma 
tekee käytön selkeäksi ja havainnolli-
seksi.
Tällaista tietokoneohjattua laitteistoa 
voidaan käyttää ja se voidaan päivit-
tää modemin välityksellä. Järjestelmä 
mahdollistaa jopa suoran yhteyden 
Skioldin huolto-osastolle mahdollisen 
käyttöhäiriön sattuessa.

Keskitetty myllyn 
ohjaus

Mylly on rehunvalmistuslaitteiston suu-
rin energian kuluttaja, siksi myllyn ohja-
us tulisi järjestää parhaalla mahdolli-
sella tavalla, ei ainoastaan energian 
kulutuksen vuoksi vaan myös oikean 
rehun koostumuksen saavuttamiseksi.
FlexMix –ohjauskeskus yhdessä SKI-
SKIOLD  SK-levymyllyn  kanssa on op-
timaalinen yhdistelmä energiankulutuk-
sen ja rehun koostumuksen suhteen.
Kun Skiold FlexMix  ohjaa levymyllyä, 
niin se voidaan haluttaessa ohjelmoida 
siten, että jokainen raaka-aine jauhe-
taan haluttuun karkeuteen kulloisenkin 

reseptin ja eläinryhmän vaatimusten 
mukaan. Näin varmistetaan rehun 
paras mahdollinen hyväksikäyttö ja 
eläinten terveys. 
Järjestelmä on sovellettavissa mitä 
erilaisimpiin käyttökohteisiin. Se val-
mistetaan tilauksesta ja räätälöidään 
vastaamaan kyseisen tilan tarpeita. 
Hankkiessaan SKIOLD FlexMix lait-
teiston viljelijän tarvitsee investoida 
vain tilalla tarvittavaan laitteistoon, 
jota voidaan myöhemmin muuttaa ja 
laajentaa.


