Norske melkeprodusenter kjøper One2Feed-fôringsanlegg
Det danske automatiske fôringssystemet One2Feed er på vei inn i det norske fjøset. Så langt i 2017 er to
One2Feed-anlegg solgt til melkeprodusenter på Jæren i Rogaland.
- Jeg har hatt problemer med kyr som kaster og drar mye fôr ut på spaltegulvet. Jeg valgte derfor
One2Feed-systemet pga. dets egenskaper til å kutte fôret. En vertikalblander på skinner som
distribusjonsvogn gjør det også mulig å blande kraftfôr og mineraler på gruppenivå i forskjellige
batcher. En fin bonus er at det er lite som kan gå i stykker, og at alt er i rustfritt stål.
- Det nye systemet har gitt meg mer tid og mulighet til å avlaste samboer med oppvasken, sier en av de
to, Tore Gudmestad, med et smil.
Ny modell tilpasset norske forhold
For å imøtekomme kravene til de
norske bøndene har One2Feed
utviklet en ny modell av blanderen,
med lav høyde og smal bredde.
Den nye modellen heter One2Feed
Mix 3-S, og den krever kun 160 cm
fri høyde mellom matebordet og
IPE-skinnen i taket. Blanderen kan
kjøre på én eller to IPE-skinner,
avhengig av kundens ønsker.
Høy fleksibilitet
Avlessing foretas via et 110 cm
langt tverrbånd og kan foregå på
Melkeprodusenten Tore Gudmestad i Nærbø er en av de norske
begge sider. Det er mulig å
melkeprodusentene som har kjøpt et automatisk fôringsanlegg fra
programmere avlessingen til fire
One2Feed. Her er han fotograferet sammen med samboen Albertine
ulike hastigheter. Dette gir
Namork. Hun er veterinær og hjelper også til på gården.
blanderen høy fleksibilitet og gjør
det mulig å tilpasse den til en mange ulike fjøs.
Også den automatiske blandingen av fôret i blanderen er svært fleksibel. Blanderen kan programmeres
med opptil 30 ulike oppskrifter med opptil 29 ulike ingredienser.
Alltid fokus på kyrne
- Som produsent av fôringsanlegg skal vårt hovedfokus alltid ligge hos kyrne. Vi må tenke som dem, og vi
må forsikre oss om at One2Feed-blanderen kan levere en helt homogen blanding, uavhengig av hvilke
ingredienser som brukes, forklarer firmaets direktør, Hans Scriver.
Det grunnleggende i One2Feed-systemet er den vertikale blanderen med to eltere. Elterne kan monteres
med 22 kniver og drives av to elektriske motorer, hver på 3 kW.
Effektiv og driftssikker
Alle komponenter i blanderen er laget av rustfritt stål, noe som sikrer lang levetid og minimerer
kraftbehovet.

- Effektivitet og driftssikkerhet er våre to nøkkelord, og den store interessen vi har fått i Norge viser at
dette også er avgjørende for mange norske bønder, sier Hans Scriver.
I Norge er besetningen generelt mindre enn hos One2Feeds kunder i andre land. For eksempel har
One2Feed solgt anlegg til et kvegbruk i Japan med over 700 melkekyr.
- Det er imidlertid blandeegenskaper og driftssikkerhet bøndene oppgir som de to viktigste faktorene når
de velger fôringssystem, uavhengig av om det står 20 eller 700 kyr i fjøset. Og på begge disse punktene
kan vi levere ypperste kvalitet, legger Hans Scriver til.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte
Hans Scriver, direktør i One2Feed
Telefon: +45 87 57 27 77
Mobiltlf.: +45 20 23 76 88
E-postadresse: hs@one2feed.dk
Bonde og melkeprodusent
Tore Gudmestad
Bernervegen 340
4365 Nærbø
Telefon +47 92 48 32 28
toregudmestad@outlook.com

