Svensk mjölkproducent köper dansk kvalitet
Sedan början av mars 2017 utfodras kor och kvigor på det familjeägda Harrysons Lantbruk på Skrea
Kullsgärde vid Falkenberg av en helautomatisk anläggning från danska One2Feed.
På en rälsskena som är upphängd i taket hela vägen genom hela kreatursstallet kör en automatisk
mixer – en 3,5 kubikmeter stor behållare, som själv hämtar fodret i två magasin, blandar det grundligt
med mineraler och andra ingredienser och därefter portionerar ut det i den rätta mängden till djuren.
Det enda ägare och medarbetare på gården själva ska se till är att fylla på ingredienser som foder och
mineraler i magasin och mineralsilor samt att programmera mixern för den blandning och mängd som
varje djurgrupp ska ha. Därefter sörjer den automatiska anläggningen för utfodring av alla djur i
kostallet.
Hela systemet är producerat av One2Feed i rostfritt stål och andra mycket hållbara material.
Mycket driftsäkert
Just den robusta utformningen av både
magasin, mixer och mineralsilor är en
av de mest väsentliga orsakerna till att
familjen Harryson valde One2Feed när
de skulle skaffa en ny foderanläggning
för den ekologiska mjölkgården.
− Anläggningen är mycket hållbar och
driftssäker. Dessutom har både
magasin och mixer en bra kapacitet,
säger Daniel Harryson.
Två veckor efter det att anläggningen
tagits i bruk är Daniel Harryson nöjd.
− Det har varit en bra start utan några
större problem, berättare han.
Bröderna Niklas och Daniel samt deras far Kjell Harryson
Familjen Harryson har i dag 165
har köpt ett robust system från One2Feed för utfodring av
mjölkande kor samt kalvar och kvigor.
deras 165 ekologiska kor.
De planerar att utvidga med kanske
femtio kor om ett år.
− Det kommer inte att vara något problem med den kapacitet som One2Feed-mixern har. Det kommer
den absolut att kunna klara, slår Daniel Harryson fast.
One2Feeds leverans till Harrysons Lantbruk
 Två magasin på vardera 23 kubikmeter, det ena för helsäd, det andra för gräsensilage.
 Magasinen har moving floor-golv, som matar fram fodret till transportbandet, utan att vältas
runt och oxideras i onödan.
 De båda magasinen är utrustade med ett 8 meter långt transportband som transporterar
fodret vidare till systemets mixer.
 Två mineralsilor för mineraler och andra ingredienser som ska blandas i fodret.
 En mixer som automatiskt väger, blandar och portionerar ut det färdigblandade fodret via ett
1,4 meter brett avlastarband. Mixern kan programmeras till att blanda 30 olika recept med
upp till 29 olika ingredienser.
 Rälsskena för upphängning av och strömförsörjning för mixern.
 Programvara för styrning av hela systemet. Programvaran är enkel och användarvänlig och den
kan köras på både dator, platta och mobil.
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