
Utfodrings luckor
En eller 2 utfodrings luckor säkerställer exakt utfodring. 
Lucka öppnas/stängs av linjärelmotor, Glidskenor är PEHDplast material kräver inget 
underhåll (självsmörjande egenskaper). 
.

Tvärband
450 mm bred tvärband. levereras i längder 1400mm till 3000 mm. Bandet drivs av en 1kW 
elmotor, invändigt monterad i drivtrumman,( inga kedjor drev) och har därför ett lågt 
underhålls behov. Klarar 5,5 m breda foderbord. 
Bandets fart justeras till varje grupp för jämn avlastning. 

Foderskrapare 
Foderskrapare i 20 mm PEHD plast som är monterad under mixern, Höjes /sänkes och 
kan vinklas Höger/vänster för att klara olika typer av foderbord. 
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Rostfritt stål 230/400v strömförsörjning
3,5 m3 vertikal mixer i rostfritt stål. Steglös hastighet på framdrift och blandarskruvar. Säkerställer skonsam start/stop, 
optimal blandning jämn avlastning samt 100 % tömning av mixern. 
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Kvalitet in i minsta detalj
1. Fjäderbelastad kofångare som stoppar vid hinder startar automatiskt efter påverkan 
2. 2st synkroniserade snäckväxelmotorer för eff ektiv blandning. 
3. 2 kraftiga skruvar i rostfritt med vardera 5 knivar. Sitter monterade direkt i snäckväxeln. 
4. 2 st Boggie rälsvagnar med 90mm hjul kan anpassas till alla typer av foder räls. 
5. Ström skena eller kabel 230/400v säkerställer alltid full eff ekt vagnen kan gå 
 dygnet runt utan att tappa funktion 
6.  2 fj äderbelastade gummibelagda drivhjul (Ø200 mm), sörjer för en säker skonsam 
 framdrift, minimalt underhåll. 
7.  Mixern är upphängd i 2st lastceller som sörjer för en exakt invägning av dom olika 
 foderkomponenterna samt utvägning av den färdigblandade fodermixen. 
8.  2st snäckväxel motorer0,37 kW till framdrift (lågt underhålls behov). 
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RFID-teknologi
Radio Frekvens Identifi kation marknadens säkraste identifi kationssystem. Systemet har inga mekaniska delar vilket innebär inget 
underhåll eller justeringar behöver göras. Vid start och stopp utfodrings sträcka, (strängutfodring) sätter man upp en RFID TAG ( B ) ,eller om 
man vill ha en plats utfodring. (tex kalvnings box/foderpåslag) 
På mixern sitter det en RFID läsare ( A ), Därför vet mixern alltid var den befi nner sig. Bra vid ovan personal, Vagnen hittar alltid 
tillbaka till rätt utfodring, och plats. 
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