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Nasza Misja – Twój Zysk

Nasza Jakość – Twój Komfort

Nasza Gwarancja – Twoje Bezpieczeństwo

   Bądź przed wszystkimi 
           

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Rolników stworzyliśmy skuteczne 
rozwiązania w postaci pakietu EM Premium.
Przyjmujemy indywidualny tryb obsługi Klienta, zaspokajamy jego potrzeby oraz 
oferujemy produkty Premium wytwarzane przez najlepszych specjalistów. 

Pakiet EM Premium został stworzony w celu realizacji zamówień tworzonych 
z niebywałą starannością i precyzją. Klient to nasz Partner – współtwórca inwestycji, 
finalnego produktu.
                                     

                                 Ciesz się spokojem       
Powołaliśmy specjalny zespół, który poznaje przyszłe miejsce pracy urządzenia, sprawdzamy wszelkie parametry i ustalamy 
wspólną wizję z Klientem. Ostateczny wybór konfiguracji produktu należy do użytkownika. Nasze doradztwo i zaanagażowanie 
w projekt pomaga w realizacji założonego celu i przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanej satysfakcji. 

Jakość to dla nas nie obietnica lecz zasada, dlatego nasz pakiet jest gwarancją bezpieczeństwa i spokoju dla wszystkich 
użytkowników maszyn i urządzeń EUROMILK.
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EM Premium

Gwarancja 
usunięcia awarii 
w 24 godziny

Doradztwo 
oraz dostarczanie 

idealnych 
rozwiązań dla 

gospodarstwa

Najkorzystniejsze  
warunki 
finansowe

Wymiana 
starej maszyny 

na nową

Premium
pakiet

Safe24 Individual

XchangeFinance

   Najwyższe 
 Standardy

   Nieograniczone 
    Możliwości

    Najbezpieczniejsze 
Rozwiązania

   Najkorzystniejszy 
        Wybór



Wyposażenie standardoweNajwyższa jakość
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EUROMILK oferuje wysokiej klasy owijarki samozaładowcze z przednim załadunkiem. EM SCORPIO to najwyższa jakość, szybkość 
owijania, bezawaryjność oraz innowacyjne rozwiązania. Nasza owijarka zapewnia idealne połączenie sprawdzonych technologii, 
solidnej konstrukcji i niezawodnego działania.

Konstrukcja maszyny jest w całości wykonana ze stali najwyższej jakości co gwarantuje długi okres eksploatacji. Malowanie 
proszkowe zapewnia idealne krycie i zabezpiecznie antykorozyjne. Owijarka wyposażona jest w hydrauliczny chwytacz i obcinacz, 
a jego budowa gwarantuje każdorazowe złapanie i obcięcie folii. Nisko zawieszony środek ciężkości, duży rozstaw kół oraz szerokie 
ogumienie wpływa na komfort pracy na każdym terenie. 

Dodatkowo, stół obrotowy umieszczony jest na dużym łożysku co wpływa na stabilność i precyzję owijania. Wzmocnione ramię 
załadowcze oraz jego podwójny uchwyt z blachy 20 mm podkreślają trwałość całej konstrukcji. Stawiacz beli w pion posiada 
regulację, dzięki czemu idealnie funkcjonuje z każdym rodzajem beli. 

Kolejnymi atutami, które mają zasadniczy wpływ na jakość maszyny, są wzmocnione bębny, z możliwością dopasowania położenia 
do wielkości owijanej beli oraz solidnie mocowany adapter.



Wyposażenie standardowe
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Hydrauliczny zmarszczacz folii

Podajnik folii 750 mm

Rozdzielacz hydrauliczny - maszyna wykorzystuje jedną sekcję hydrauliki

Uchwyt na 3 folie

Regulowany obrotowy zaczep

Szerokie ogumienie 400/60x15,5

Regulacja bębna

Hydraulicznie rozkładany dyszel PRACA/ TRANSPORT

EM SCORPIO jest owijarką z przednim załadunkiem. Daje to szereg korzyści dla operatora. Najważniejsze z nich to oszczędność 
czasu oraz wygoda podczas pracy. Obsługa maszyn odbywa się za pomocą mechanicznych dźwigni z kabiny ciągnika. 

Wyposażenie standarowe obejmuje:

Hydrauliczne obcinanie folii  



Innowacyjne rozwiązania - obsługaInnowacyjne  rozwiązania
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Karbowane aluminiowe rolki

Czujnik zerwania folii Sensor beli w ramieniu załadowczym 

Owijarka posiada szereg rozwiązań ułatwiających pracę, czyniąc ją jeszcze bardziej efektywną. To narzędzia idealnie podnoszące 
bezpieczeństwo i wydajność. Standardowo karbowane rolki aluminiowe wpływają na idealne rozłożenie folii po beli, niezależnie od 
temperatury oraz warunków pogodowych. Stół obrotowy gwarantuje doskonałą stabilność.

Wersje elektroniczne posiadają sensory: zerwania folii oraz obecności beli w ramieniu. 

Stół obrotowy osadzony na obrotnicy kulowej



Innowacyjne rozwiązania - obsługa

www.euromilk.pl 7

Opracowany przez EUROMILK panel sterowania elektronicznego, przeznaczony dla owijarek SCORPIO, gwarantuje prostą obsługę 
maszyny oraz wydajną pracę. 
Sterownik współpracuje z czujnikami indukcyjnymi, które gwarantują wysoką odporność na warunki zewnętrzne oraz długą żywotność.

Zdalne sterowanie stołem obrotowym za pomocą pilota EM (zasięg 50 m)

Możliwość pracy w dwóch trybach AUTO/MANUAL

Funkcja zmniejszania lub zwiększania ilości owinięć w trakcie pracy

Dobór prędkości pracy stołu obrotowego oraz załadunku/rozładunku beli

„Miękki START/STOP”

Czujnik zerwania folii

Ułatwia pracę:

Sterowanie elektroniczne

Sensor wykrywający belę w ramieniu załadowczym

Sterowanie bezpośrednio z kabiny ciągnika 

Czytelny wyświetlacz oraz przyciski umożliwiające łatwą obsługę

Wygodne rozmieszczenie klawiszy ułatwia dostęp do poszczególnych funkcji menu

Intuicyjna obsługa

Menu w języku polskim oraz angielskim

Zwiększa wydajność:

Pilot EM

Sterowanie mechaniczne

Manualne sterowanie z kabiny ciągnika za pomocą dźwigni.



Innowacyjne rozwiązania
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Dane techniczne
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Owijarka samozaładowcza EUROMILK SCORPIO

Szerokość [m] 2,60

Długość robocza / transportowa [m] 6,40 / 4,80

Masa maszyny bez stawiacza bel [kg] 1230

Masa maszyny ze stawiaczem bel [kg] 1320

Maksymalna dopuszczalna masa beli [kg] 1000

Napęd Hydrauliczny

Zapotrzebowanie mocy [KM] od 30

Średnica owijanych bel [m] 1,20 -1,50

Minimalny wydatek hydrauliki [l / min.] 20

Wymagane ciśnienie [bar] 175
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Owijarka podczas pracy
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Maszyna spełnia się w różnych warunkach pracy. Podmokłe łąki nie stanowią problemu dzięki szerokiej osi oraz ogumieniu o rozmiarze 
400/60 x 15,5. Dzięki temu zmniejsza się nacisk na podłoże.

Przedni załadunek jest pomocny w trudnych warunkach takich jak wąskie pola. Daje możliwość owijania beli za prasą nie wykonując 
dodatkowych manewrów oraz nie zostawiając poprzecznych śladów na łące. 
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Wyposażenie standardowe
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Profesjonalny serwis - uruchomienie

EUROMILK zawsze zapewnia fachowe doradztwo i najlepsze wsparcie techniczne. Obsługa obejmuje zarówno serwis gwarancyjny 
jak i pogwarancyjny. 
 
Aby zapewnić jak najlepszą obsługę, wszystkie maszyny oraz urządzenia EM są uruchamiane przez serwis fabryczny. Daje to 
dodatkową gwarancję maksymalnej wydajności oraz bezawaryjnej pracy. 

Kładziemy duży nacisk na jakość działań posprzedażowych. Posiadamy serwis fabryczny czynny 24 godziny na dobę. 



Dane techniczne
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O firmie

EUROMILK jest firmą rodzinną, zajmującą się dostawą kompletnych i specjalistycznych 
rozwiązań dla gospodarstw ukierunkowanych na wydajną produkcję mleka i mięsa. 
Firma należy do spółki GAMA Group, która od 1990 roku rozwija się w sektorze rolnym. 
Podstawowym profilem działalności jest produkcja wysokiej klasy maszyn rolniczych, 
zaawansowanych systemów udojowych, w pełni zautomatyzowanych urządzeń 
do żywienia zwierząt oraz kompleksowego wyposażenia budynków inwentarskich. 
Siedziba firmy znajduje się w województwie podlaskim - samym centrum polskiego 
mleczarstwa. 

Jesteśmy firmą nieustannie rozwijającą się pod kątem najnowszych technologii. 
Specjalizujemy się w dostawie zaawansowanych rozwiązań w zakresie żywienia i doju, 
skierowanych przede wszystkim do gospodarstw o profilu mlecznym, nastawionych na 
wysoką wydajność i rentowność. Nasze produkty są unikalne - wszystkie oferowane 
urządzenia i maszyny dobierane są ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 
Klientów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu potrafimy w pełni 
zaspokojać najważniejsze potrzeby Rolników.

Dobór odpowiednich produktów, odbywa się po uprzedniej konsultacji z wysoko 
wykwalifikowanymi specjalistami firmy. Naszym głównym celem jest dostarczanie 
kompletnego produktu oraz rozwiązań zapewniających satysfakcję przez cały okres 
ich eksploatacji. 

EUROMILK - Zaufaj Specjalistom
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