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Solid - sikker - automatisk
La Serigstad ExactFeeder gjøre jobben for deg!
Serigstad ExactFeeder er en videreutvikling av vår anerkjente FlexiFeeder. Maskinen er
oppgradert med det beste fra FlexiFeeder og tilført en enkel, fleksibel og programmerbar
styring. Dette gir en stabil, driftssikker og helautomatisk løsning som kan tilkobles de
fleste fôringssystemer. Det eneste du behøver er å fylle opp matebordet, resten tar
systemet seg av, 24 timer i døgnet.

To eller flere maskiner kan
arbeide sammen ved behov

Matebord:
To størrelser; 2,6 & 3,8 meter.

Brukervennlig og pålitelig:
Automatikken gjør at brukerens
oppgave begrenser seg til kun
pålasting av baller/silomasse på
matebord. Maskinen opereres via
start/stopp signal fra en ekstern
styreenhet (f.eks hovedskap i
fôrsentralen).

Høyderegulering:
Justerbart
understell for
individuell
tilpasning til
transportør og
fôrluker etc.

Fotoceller:
Sørger for innlasting av nytt fôr.
Amperevakt:
Overvåker kutteorganet og
sørger for sikker drift.

RUNDBALLER HALM
Kuttes til luftig og godt fôr.
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BLØTE RUNDBALLER
Uansett form og vekt.
Resultatet blir et fôr som
er velegnet for dyra.

SILOHIV
Uansett form og vekt.
Resultatet blir et fôr som
er velegnet for dyra.

Potet,
rotfru
samm

Sikkerhet:
Varsling med lyd- og lyssignal når
kutteren foretar oppstart.

ROTFRUKT
, kålrot, gulrot og andre
ukter kan kuttes, spesielt
men med silo/rundball.

Vedlikehold:
Enkel og robust konstruksjon med
store deksler for god adkomst for
vedlikehold.
Sentralsmøring som standard.

Mindre søl og spill:
Matebord er integrert i maskinen
og gir optimal overgang. Fører til mindre
fôrsøl mellom matebord og kutter.

FROSNE RUNDBALLER
ExactFeeder lar seg ikke
stoppe, selv om
rundballene er frosne!

RUNDBALLER
Fortørket, bløtt, kuttet, ukuttet
og frosne rundballer. Alt kan
kuttes opp i løpet av 5-15 min.

Støttekarmer:
Karmene er tilpasset
siloballer så vel som
transport av løs silomasse.

FIRKANTBALLE
Både små og store
firkantballer rives opp til
luftig og fin masse.
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Onlinepakke:

Forsterket knivtrommel

•

Online feilsøking

•

Alle Serigstad-kniver har dobbel egg

•

Online softwear oppdatering

•

2 Knivrekker a/20 kniver

•

SMS varsling (feil/utført)

•

Første rekke kutter

•

Vedlikeholdsplanlegging

•

Andre rekke styrer kapasitet

•

Totalt 60 stk. kniver på trommel
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Kjedetransportør

Sideutmater

Utmatertrakt
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Deleliste
Nr.

Varenr.

Beskrivelse

1

17635

Montert bunnramme

2

17690

Frontseksjon

3

7104203

Matebord 2,5 meter

4

17620

Komplette sideplater

•

Veieceller

5

7466852

ExactFeeder 2 styreskap

•

Oppgradert styreskap

6

71045

Beinsett

•

4G modul

7

71090

Komplett beinsett for veieceller

•

Onlinepakke (tilvalg)

•

Fristilt matebord

•

Forsterket knivtrommel med nytt design og
nå med 60 stk. kniver som standard

•

Mulighet for oppjustering av kuttehastighet
(tilvalg).

Funksjoner:

Beinsett (teleskopbein)
Nr.

Varenr.

5

71090

ExactFeeder II

0-25 cm.

6

71080

ExactFeeder II

30-50 cm.

7

71100

ExactFeeder II

70-100 cm.
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Type

Lengde

Benevnelse

Motorstørrelse

230V

400V

Knivtrommel

7,5 kW

25,35 A

14,64 A

Taggtrommel

1,5 kW

6,80 A

3,40 A

Bunnbelte

0,75 kW

3,34 A

1,93 A

Sideutmater

0,75 kW

2,85 A

1,65 A

Transportbelte

2 x 2,20 kW

8,34 A

4,34 A

Matebord

2 x 0,55 kW

2,85 A

1,65 A

Min. 35 A

Min. 25 A

Anbefalt sikringsstørrelse

3 faser + jord for 230V
3 faser + null + jord for 400V

Fabrikkmontert knivsett

Etter mange år i nært samarbeid med bønder over hele landet, fremstår nå ExactFeeder II
som markedets mest komplette stasjonære fôrkutter.
Basert på Serigstads velprøvde teknologi og erfaringer med kutting av grovfôr gjennom 25 år.
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Vår modulbaserte transportør kan
tilpasses de fleste løsninger.

Produkt

Varenr.

ExactFeeder System 230v. med matebord 2,6 m. og
styreskap

Produkt

Vare nr.

710 46 72

Fotsett EXF - langt matebord, justerbart,
H= +485 - 785mm

746 00 60

ExactFeeder System 230v. med matebord 3,8 m. og
styreskap

710 46 71

Fotsett EXF - langt matebord, justerbart,
H= +785 - 1085mm

746 00 61

ExactFeeder System 400v. med matebord 2,6 m. og
styreskap

710 46 73

Fotsett EXF - kort matebord, justerbart,
H= +485 - 785mm

746 00 62

ExactFeeder System 400v. med matebord 3,8 m. og
styreskap

710 46 70

Fotsett EXF - kort matebord, justerbart,
H= +785 - 1085mm

746 00 63

Sidetransportør 110 cm. med motor 220V

17850

Sidetransportør 170 cm. med motor 220V

17885

Sidetransportør 110 cm. med motor 400V

17900

Sidetransportør 170 cm. med motor 400V

17905

Høyere understell enn standard spesifiseres ved bestilling.
NB! Oppgi om styreskap skal monteres på høyre eller venstre
side av maskinen.
Tilleggsutstyr
Komplett utløp/trakt

17420

Skjøte (midt) seksjon L=1200 mm. for utvidelse av
matebord.
Ved montering av slike seksjoner må alle bord og
slitestål i matebordet skiftes i full lengde slik at ikke
skjøter utgjør noen fare for evt. driftstans.

746 00 66
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