
Alimentação precisa e eficiente 
para cada grupo, com controle
inteligente Wireless (WIC)

GEA MixFeeder com WIC



Vivencie os benefícios de uma 
dieta precisa para cada grupo e 
um gerenciamento otimizado da 
alimentação!

Facilite o seu trabalho: o MixFeeder GEA fornece aos seus animais ração fresca 
e recém misturada, medida com precisão, 24 horas por dia. Isso permite que 
cada vaca desenvolva todo o seu potencial de produção, lhe dá mais tempo 
para gerenciar o rebanho e outras atividades importantes.

Planeje uma mistura otimizada para seus animais

Se você tem vacas de alto desempenho, vacas secas, novilhas 

no pré-parto ou bezerras, o software MixFeeder WIC permite 

definir os ingredientes e porções para cada grupo de 

desempenho e planejar a frequência de distribuição, 

diretamente do computador. Assim, cada grupo obtém uma 

mistura precisa, ajustada e adequada às suas necessidades.

Animais mais saudáveis, negócio mais rentável

Distribui as porções de ração, pesadas precisamente, em 

intervalos ao longo do dia, mantém seus animais ativos e  

permite o máximo proveito da alimentação. Isso melhora a 

saúde do rebanho, reduz os custos de tratamento, aumenta a 

produção de leite e maximiza a qualidade do leite!

Toda a informação que você precisa, não importa 

onde você esteja

Enquanto tudo é executado automaticamente, o software WIC  

(acessado através do seu PC, painel touchscreen ou 

smartphone) mantém você atualizado com informações 

contínuas de status, onde quer que você esteja. Ou seja, você 

tem mais tempo livre para outras atividades importantes.
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Crie seu plano de gerenciamento de alimentação de forma simples e fácil

Armazenamento 
adequado dos 
ingredientes

Porções pesadas 
individualmente 
e com precisão

Alimento fresco, dieta 
específica para cada grupo

O alimento é homogeneizado utilizando um misturador automático. 

Como resultado, suas vacas obtêm um mix de ingredientes frescos, 

consistentes e perfeitamente balanceados, ajustado ao grupo específico.

O MixFeeder GEA carrega automaticamente os ingredientes dos depósitos e silos e administra as etapas individuais do 

processo – da pesagem precisa das porções, mistura consistente e homogênea até a distribuição perfeita e adequada para 

cada grupo. O MixFeeder calcula a rota mais curta da posição de abastecimento para o respectivo grupo de animais: 

Confie na alimentação precisa e com máxima eficiência!

Fácil manejo 
via PC ou 

Smartphone

Sirva às suas vacas uma alimentação de alta qualidade, com ingredientes 

especificamente ajustados às suas necessidades.

•   Alimentação precisa e personalizada em grupo

•   Vacas saudáveis e de alto desempenho implicam em 

máxima produção de leite

•   Ambiente de trabalho flexível com processos efetivos

•   Gerenciamento simples e eficiente da alimentação

•   Todas as informações que você precisa, on line, com 

atualizações de status para o seu smartphone

•   Rotas de alimentação inteligentes e otimizadas
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A GEA é uma empresa de tecnologia global com bilhões de euros em vendas e operações em mais

de 50 países. Fundada em 1881 a empresa é uma das maiores fornecedoras de tecnologia de

processos e de equipamentos inovadores. A GEA está listada no Índice STOXX ® Europe 600.

Além disso, a empresa está incluída no seleto Índice de Sustentabilidade Global MSCI.

Vivenciamos nossos valores.
Excelência • Paixão • Integridade • Responsabilidade • GEA-versity

GEA Brazil

Avenida Mercedes-Benz 679 Ed. 4D2 

Distrito Industrial

Campinas, SP CEP 13054-750                 Tel +55 19 3517 2000       

sales.brazil@gea.com
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