
FÔRINGSSYSTEMER



>  FÔRER 48 GRUPPER



” One2Feed sitt fôringssystem har gitt oss et 
bedre liv på gården, med mindre arbeidstimer 
og bedre økonomi. Fôrmagasinets store 
kapasitet gir oss friheten til å kunne lagre 
opp grovfôr for mer enn ett døgn.”

 

BJÖRNSGÅRDEN
Falköping, Sverige



>  1,9 M FÔRBRETT



” De to faktorene som gjorde at vi valgte 
One2Feed som vårt nye fôringssystem var 
høy blandekvalitet og lave servicekostnader. 
Vi er svært tilfredse med systemets ytelse, 
og vi har nå mye mindre stress i hverdagen.”

ORKLA SAMDRIFT
Rennebu, Norway



>  FÔRER 670 DYR



” Jeg bruker kun et kvarter om kvelden for å 
fylle de fem magasinene med frontlesseren 
– hver dag sparer dette meg for mange 
timers arbeid og mye drivstoff. Vi bruker  
7 forskjellige fôrblandinger og skyver fôr  
5 ganger om dagen.”

CARSTEN ASMUSSEN
Christianfeld , Danmark



>  I DRIFT SIDEN 2013



” Vi driver et familiebruk, og One2Feed 
gir oss mye frihet. Systemet tar seg av 
all fôring og fôrskyving. Det er robust 
konstruert og vi er sikker på at det kommer 
til å fungere i mange år framover…”

MR. YOSHIDA 
Hokkaido, Japan



>  PROGRAMVARE



OVERSIKT SPARER TID

Hjertet i One2Feeds løsning er den unike 
styreprogramvaren som enkelt gir oversikt 
over fôringen.  
Du kan bruke et ubegrenset antall fôrmidler 
og -blandinger. Alle daglige innstillinger 
gjøres på noen få sekunder.  
One2Feed gir deg full fleksibilitet.



>  FÔRMIKSER



ONE2FEED MIKSER

Konstruert med kjente standard-
komponenter som krever svært lite 
vedlikehold. Fôret blandes ved hjelp av 
to synkroniserte vertikale mikseskruer. 
Systemet er laget av rustfritt stål for  
å gi lang holdbarhet.



>  FÔRMAGASIN



ONE2FEED FÔRMAGASIN

Magasinet har ”moving floor” av glassfiber,  
og bruker først inn-først ut prinsippet.  
Det er korrosjonsresistent og bygget for å 
vare. Med størrelser fra 5 til 42 m3  
(stasjonær eller mobil), er One2Feeds  
fôrmagasin en fleksibel løsning.
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