
RENTÁVEL  COM  APENAS 
50  CABEÇAS  DE  GADO

Um gado mais saudável e Um gado mais saudável e 
um fazendeiro mais feliz!um fazendeiro mais feliz!

Sistemas de alimentação automática

DISTRIBUIÇÃO 
DE ALIMENTOS

MISTURA

PREPARAÇÃO 
DA MISTURA



Triomatic HP 2 300 

Triomatic WP 2 300  

O Triomatic certo para cada fazendeiro

Alimentos crus podem ser armazenados na cozinha de alimentação por vários dias. 
Você decide quando quer carregá-lo, o sistema cuida do resto!

Uma ampla gama de opções pode ser adicionada às cozinhas: controle para torres de silo, 
dosadores de líquidos, misturador do mineral, ...

Triomatic T10

O sistema mais sim-
ples para controlar 
torres de silos e sis-
temas de dosagem 
de alimentos de ou-

tros fabricantes.

Triomatic T20

Com misturador (es) 
estacionário (s). Para 
fornecer uma ração 
única e básica. Os 
misturadores pos-
suem 1, 2 ou 3 sem-
fim verticais e uma 
capacidade de 7 a 52 
m3. Processe qual-
quer tipo de alimento.

Triomatic T30 

Com depósitos de 
armazenamento para 
forragens grossas 
e todos os tipos de 
ração com fibra de 
comprimento máx. 

15 cm.

Triomatic T40 

O sistema mais com-
pleto, com vários pi-
sos de alimentação 
de blocos de silos e / 
ou fardos. A unidade 
de corte possui duas 
lâminas circulares 
que cortam a forra-
gem sem alterar a es-
trutura do alimento.

Com o Triomatic temos 12 combinações possíveis de 
robôs e cozinhas!

Escolha entre 3 robôs diferentes

Escolha a sua cozinha de comida, existem 4 disponíveis

Um robô alimentador pode alimentar entre 50 e 700 cabeças de 
gado, aproximadamente 12 vezes ao dia, e no mesmo sistema po-
demos utilizar vários robôs.

Graças ao desenho do tanque de mistura com duas brocas verticais, 
a forragem é misturada verticalmente e horizontalmente, seguindo 
o princípio de “fluxo duplo”. Assim, são produzidas rações perfeita-
mente misturadas, evitando que os animais selecionem o alimento.

1. Triomatic HP 2 300: Suspenso em trilho de aço, com ali-
mentação elétrica. Não depende da superfície do solo ou 
das condições climáticas externas.

2. Triomatic WP 2 300: Sobre rodas e movido a eletricidade. 
Ele pode viajar um metro para cada lado, o que o torna 
adequado também para corredores de alimentos largos. 
Inclinação máxima de 5%.

3. Triomatic WB 2 250: sobre rodas e com bateria.



• Finca la Asunción
Primeira fazenda na Espanha a automatizar a alimentação com o sistema Triomatic da Trioliet.

• Souto Frade
Pecuária pioneira na instalação do sistema de alimentação automática T40 da Trioliet.

Fazendas que já confiaram na Triomatic

Localização: Touro (A Coruña)
Nº trabalhadores: 3 
Nº animais: 300  
Vacas em ordenha: 150   
Produção média: 40L vaca/dia
% graxa: 3,90-4
% proteína: 3,58
Ordenha: 3 robôs Delaval 
Alimentando: Triomatic T30-Trioliet
Custo aliment.(vaca/dia): 5,60€
Outro equipamento: Weidemann 
1370 e 2080T, desensiladora TU 170 
da Trioliet

Localização: Taboada (Lugo)
Nº trabalhadores: 3 
Nº animais: 210  
Vacas em ordenha: 120   
Produção média: 35L vaca/dia
% graxa: 3,80
% proteína: 3,45
Ordenha: 2 robôs Lely
Alimentando: 

• Triomatic T40 da Trioliet
Custo aliment.(vaca/dia): 6,00€
Outro equipamento: Weidemann 
2080T, desensiladora Trioliet TU 170



Maquinaria agrícola e pecuária
Importador e distribuidor para 
Espanha e Portugal

Triomatic contribui 
para um ambiente 

mais limpo e saudável. 
Não consome muita energia e 

não há necessidade de introduzir 
trator no celeiro, evitando sujeira 
nos pneus, gases de escapamento 
prejudiciais, ruído e alto consumo 
de combustível.

• A alimentação mais frequente evita 
a acidose ruminal e problemas de 
saúde relacionados 

• A alimentação mais frequente e se-
letiva aumenta a produção de leite e 
a fertilidade

• Possibilidade de produzir misturas 
precisas e seletivas, mesmo para 
grupos de 2 animais: podemos ali-
mentar vacas em diferentes está-
gios da lactação ou no período de 
seca fornecendo rações diferentes

• Qualidade da mistura: é possível ob-
ter uma mistura homogênea perfeita 
a partir de 60 kg, evitando a seleção 
de componentes

• Celeiro quieto, menos hierarquias 
entre os animais

A automação está se tornando cada vez mais 
importante nas fazendas leiteiras modernas 
para produzir leite de forma mais eficiente e lu-
crativa. À primeira vista, provavelmente parece 
caro, mas quando olhamos de perto, Triomatic 
economiza dinheiro, trabalho, tempo e energia.

Mais importante ainda, o Triomatic tem um 
grande impacto na saúde do gado, reduzindo 
também os custos com veterinários e possí-
vel equipamento auxiliar.

O Triomatic é uma boa opção para 
mim?

Consumo de energia reduzido
10 kWh/dia x100 cabeças < 2€/dia

Um gado mais saudável e Um gado mais saudável e 
um fazendeiro mais feliz!um fazendeiro mais feliz!

Você pode checar 
www.automaticfeeding.com
para mais informações e depoi-
mentos de usuários Triomatic


