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Enkelt å planlegge for god logistikk i fjøset

Solid - enkel - kostnadseffektiv

Spar tid, penger og plass med Serigstad FeedBack. 
Patentert vippbart fôrbrett som monteres langs yttervegg på driftsbygningen. 
Med fôrbrettet nedslått kan du enkelt og effektivt foreta utfôring fra utsiden av 
bygningen. Fôrbrettet vippes opp og utgjør en del av veggen. Dyrene når alt fôret uten 
noe behov for fôrskyving. 
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Systemet håndteres enkelt av 1 person

Denne modulbaserte løsningen tilrettelegger for god logistikk og velferd i både eldre og 
nye driftsbygninger.

Ingen størrelsesbegrensning på utfôringsmaskin og betydelig redusert  bygningsbredde.
Kan også leveres med fjernbetjening.
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Side 6
Side 44



Side 7
Side 55Høy trivselsfaktor i fjøset vet vi gir prima kvalitet på kjøtt og melk.
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Fordeler

Med FeedBack oppnår du mye av fleksibiliteten og effektiviteten til et kjørbart 
fôrbrett, samtidig får du unike fordeler som:

• Ingen fôrskyving
• Redusert smittespredning (ingen hjul kommer i kontakt med fôret)
• Gjør det vanskeligere for dyret å sortere i fôret
• Ingen eksos inne i husdyrrom
• To utvendige fôrbrett gir bedre internlogistikk ved flytting av dyr og ingen kryssing av 

fôrbrett
• Markedets eneste løsning som ivaretar en god ventilasjon samtidig som en har   

mulighet til å tette bygget
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Bygningsmasse

Vurderer du å bygge nytt?
Da må du huske på å involvere oss tildig i planleggingsfasen, slik at alle detaljer blir belyst, 
samt at prosjekteringsarbeidet blir lettere og riktig fra første stund!

Ser du etter en smart fôring- og fjøsløsning? 

Har du en eksisterende bygning som ikke egner seg for innvendig fôrbrett, eller har du 
utvendig fôrbrett og er lei av regn og vind i fôret?  
Da kan Serigstad FeedBack være løsningen for deg.

Med et utvendig, vippbart fôrbrett får man en enkel og god driftsbygning med god   
arealutnyttelse. 



Teknisk informasjon

Båsfjøs ombygget til løsdrift med
Serigstad FeedBack

Varenr Beskrivelse

18836 1-2 sylindre 5,5A

18851 3 sylindre 5, 5A

18852 4 sylindre 5, 5A

18853 5 sylindre 5, 5A

18854 6 sylindre 5, 5A

18839 Fjernbetjening

Elektriske komponenter - 230V
Varenr Beskrivelse

18837 1-2 sylindre 3,5A

18856 3 sylindre 3, 5A

18857 4 sylindre 3, 5A

18858 5 sylindre 3, 5A

18859 6 sylindre 3, 5A

18839 Fjernbetjening

Elektriske komponenter - 380V

Varenr Beskrivelse

18860 4-meters seksjoner

18840 Sylinderpakke

18850 Forankringspakke

Bygningsmessige komponenter
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