FLEXIFEEDER

Stasjonær og skinnegående
kutter med fjernkontroll
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Erstatter tidl.
versjoner

Trofast og brukervennlig
La Serigstad FlexiFeeder gjøre jobben for deg!

Faste sider
Lengde: 2,4m | Volum: 2,8m³

2 sidedører
Lengde: 2,4m | Volum: 2,8m³

2 sidedører og skråstilt bakluke
Lengde: 2,4m | Volum: 2,95m³

Beinsett
Varenr.
Mindre søl og spill:
Matebord kan integreres i maskinen,
noe som gir optimal overgang. Fører
til mindre fôrsøl mellom matebord og
kutter.
Matebord:
Tilgjengelig i lengder fra 3,5m
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Type

Lengde

17296

Teleskopbein

0-20 cm.

17297

Teleskopbein

30-50 cm.

17298

Teleskopbein

70-100 cm.

Testet, utprøvd og forbedret gjennom mer enn 25 år.
Nytt av 2020 er kabelarhjul i herdet stål, nye medbringere og
kjetting med 6-års delegaranti.

Skinnegående modell m. docking
Lengde: 2,8m | Volum: 3,1m³

•
•
•
•
•
•
•

Manuell styring
Sentralsmøring som standard
Kan integreres med matebord (magasin)
Kan henges opp i skinner
Lakk klasse C4 – ”Nordsjøkvalitet”
Kan leveres med sideutmater
Tilgjengelig med dører eller som forlenget modell

Sideutmater

Trakt
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Høyde 2500,0mm under skinnen er anbefalt minimumshøyde for å kunne laste en rundball i
maskinen.
Minimum høyde uten sideutmater og hensyn til innlasting er 1925,0mm.
Minimum høyde med sideutmater og uten hensyn til innlasting er 2115,0mm.
Minimum anbefalte bredde med sideutmater er 2500,0mm. Type fôr og høyde på maskinen
påvirker optimal bredde på fôrbrettet.
4WD løpekatter gir sikker og stabil fremdrift.
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Ta styringen og ikke jobben.
FlexiFeeder med trådløs fjernkontroll øker effektiviteten og sikkerheten i fôringen.
Med trådløs fjernstyring av kutteren unngår man å tråkke i og forurense fôret. I tillegg
reduserer man risiko ved å oppholde seg i nærheten av maskinen.

STOPPKNAPP
Utløser nødstopp og
stanser alle motorer,
motorvern må resettes

FREMDRIFT BAKOVER
Kjører maskinen bakover så
lenge knappen holdes inne

SIDEUTMATER VENSTRE
Sideutmater fordeler fôr til
venstre for maskinen

BUNNBELTE FREMOVER
Bunnbelte i maskinen går
fremover

FREMDRIFT FREMOVER
Kjører maskinen fremover så
lenge knappen holdes inne

SIDEUTMATER HØYRE
Sideutmater fordeler fôr til
maskinen

BUNNBELTE BAKOVER
Bunnbelte i maskinen går
bakover så lenge knappen
holdes inne

OBS! Pass på at knivtrommel
kjører for å unngå havari
AUX-1 OG AUX-2
Begge knappene holdes inne
for å skru på fjernkontrollen
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Sidedørholder

Fabrikkmontert knivsett

Basert på Serigstads velprøvde teknologi og erfaringer med kutting av grovfôr gjennom 25 år.
Rundballer med lavt tørrstoffinnhold og silohiv kan i noen tilfeller være utfordrende.
Prinsippet med rotasjon av fôret i kammeret er avgjørende for godt resultat.
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•
•
•

Bakluke og sidedører er produsert i aluminium og er lett håndterlig
Avbildet modell har 2 sidedører
Ny knivtrommel med totalt 20stk kniver som standard

•

Alle Serigstad-kniver har dobbel egg
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Teknisk informasjon
Tekniske data

Standard &
Forlenget modell

Takmontert

Matebord

Max. ballediameter grass

Ø 1,60 m (max. 1,2 t)

Ø 1,60 m (max. 1,2 t)

Max. ballediameter halm

Ø 1,60 m

Ø 1,60 m

Max. ballebredde

1,20 m

1,20 m

Innvendig volum

2,3 m³ / 3,1 m³

2,3 m3/ 3,1 m³

Effektbehov

7,5+0,75 kW

7,5+0,75+3,36 kW

1,1 kW

Spenning

230 / 400 V

230 / 400 V

230 / 400 V

Minimum sikring

35 / 25 A

35 / 25 A

Lengde

2,42 m / 2,82 m

2,42 m / 2,82 m

2,60 / 3,87 m

Bredde

1,62 m

1,62 m

1,70 m totalt

Høyde

1,60 m

Krever min. 1,90 m
fra gulv til skinne

Justerbar

Vekt

820 kg / 950 kg

820 kg / 950 kg

Hastighetsregulering av bunnbelte

Standard

Standard

* kuttetid varierer med ballens størrelse, vekt, grastype, tørrstoffinnhold, knivtype, hastighetsregulering av bunnbelte, m.m.
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