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FlexiFeeder

Pris fra kr.

82.907

Tekniske data

•

Manuell styring

•

Kan integreres med matebord (magasin) og henges
opp i skinner

•

Kan leveres med sideutmater i to størrelser

•

Kan fås med dører eller i forlenget type

•

Alle typer vinterfôr

•

Driftssikker mekanikk og lakk, gjennomprøvd og
videreutviklet gjennom 25 år

•

Enkelt vedlikehold og lavt strømforbruk

•

Sentralsmøring som standard

•

Påmontert sidedør-holder (krok)

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. 1,70 m
fra gulv til skinne

Justerbar

Vekt

820 kg / 950 kg

820 kg / 950 kg

Hastighetsregulering av bunnbelte

Standard

Standard

Kapasitet for gras

5-10 min. pr. balle*

Kapasitet for halm

10-25 min. pr. balle*

* Kuttetid kan variere med ballens størrelse, vekt, grastype, tørrstoffinnhold, knivtype, hastighetsregulering av bunnbelte, m.m.

Modeller
Faste sider

Side 2

1 sidedør

2 sidedører

2 sidedører og skråstilt bakluke

Lang modell & FlexiFeed Halm

Flexifeeder, tilbehør

Sidedør høyre eller venstre

2 Sidedører

Sideutmater
Matebord

Skinnegående modell

Side 3

Matebord
FlexiFeed med integrert matebord har høyere bein enn
standard FlexiFeed.
Avstanden fra gulv til underkant bunnrammen er 30cm.
Tilsvarende referansepunkt på standard
FlexiFeed er 10cm. Det betyr at differansen høydemål
standard FlexiFeed mot FlexiFeed med integrert
matebord er 20cm.
• Magasin
• Fylling av miksere

Pris fra kr.

48.525

Vær obs på at de høyere beina påvirker byggmål/
plassbehov på alt tilbehør - Husk å beregne rett høyde.
Varenr.

Type

Lengde

Beskrivelse

Strømskap

7104665

FlexiFeed

2,6 m.

Matebord

230V

7104666

FlexiFeed

3,8 m.

Matebord

230V

7104667

FlexiFeed

2,6 m.

Matebord

400V

7104668

FlexiFeed

3,8 m.

Matebord

400V

7460066

FlexiFeed

1,28 m.

Skjøteseksjon til matebord

TopFeeder

Be om

pris

Drivmotor
3,0 kW
1 450 omdr/min
Gir utveksling: 1:10
Bandhastighet: 102 m/min
Aksel/lager: 35 mm

Motor for wiretrekk
0,55 kW
1 375 omdr/min
Hastighet: 18 m/min
Aksel/lager: 25 mm

Side 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helautomatisk system
Oljefritt system uten fare for forurensende oljelekkasjer
Samme belte betjener hele fôrbrettet
Gruppefôring
Plogvender
Klargjort for dobbel plog, og bandet kan gå begge veier
Kan systemtilkobles
En byggeffektiv og smart løsning med lite plassbehov på
fôrbrettet
Driftssikker
Enkel montering og vedlikehold
Lite vektbelasting på bygget med innfesting helt opptil 6
meters avstand på løpemetrene

Bandtransportør
•
•
•
•
•
•
•
•

Be om

pris

Horisontal med hjul og enkel forflytning
Lav byggehøyde
Bandet kan gå begge veier
Bunnplater (valgfritt)
Band med medbringere for stigning over 15°
Helautomatisk
Driftssikker
Enkel montering og vedlikehold

Anlegg med stigning inntil 15 grader anbefales band
uten medbringere.
Anlegg med stigning mellom 15 grader og inntil maks 35
grader anbefales band med medbringere.

Motorstørrelse

Motorstørrelse banddrift

Motorstørrelse wiretrekk

1,1 Kw

3,0 Kw.

0,55 Kw.

Girutveksling: 1:7

Girutveksling: 1:10

Girutveksling: 1:40

Bandhastighet: 106 meter/min

Bandhastighet: 102 meter/min.

Hastighet: 18 meter/min.

Aksel: 35 mm.

Aksel: 35 mm.

Aksel: 25 mm.

Kjedetransportør

Be om

pris

Funksjon

•

Fleksibelt og modulbasert system for effektiv og
smidig transport av fôrmidler

•

Inntil 55 grader stigning med innvendig vinkel-modul
(avhengig av fôret)

•

Kun 1 stk el.motor driver hele transportøren

•

Automatisk overvåking av at kjedet holder seg
innenfor sitt ideelle arbeidsområde, samt utkobling
ved skjevtrekk som standard i systemtilkoblinger og
tilvalg på manuelle fôrsystemer

•

Håndterer enkelt de variabler grovfôr har med
skiftende værforhold og ulike årstider.

•

Et oljefritt system uten fare for forurensninger i fôret

Standard

Styreboks, manuell system

Tilvalg
X

Inntil 55° stigning

X

Fleksibelt beinsett

X

Beskyttelsesdeksel

X

Stigning (grader) ihht. prosent tørrstoff
35% Tørstoff = 65°
35-50% Tørstoff = 45°
50% Tørstoff = 35°

Side 7
Side 5

ExactFeeder System
•
•
•
•
•
•
•

Pris fra kr.

215.000

•
•
•

Benevnelse

Testet, utprøvd og forbedret gjennom mer enn 25 år
Lang levetid, rimelig og enkelt vedlikehold
Sentralsmøring som standard
Enkel tilpassing av kutteegenskaper til ulike fôrtyper,
mengder og kvaliteter (knivtrommmel og hastighet)
Nøyaktig mengde og forskjellige fôrtyper, lik ingen
restfôr og effektiv utnyttelse av fôret
Automatisk innlasting fra magasin
Design og funksjonering opprettholder kvaliteten i
fôret, minimal eksponering for luft
Lakk klasse C4 – Nordsjøkvalitet
Touchskjerm og 4G/wifi for datalogging, styring og
justering av maskinen
Varsling på mobilen om noe er galt

Motorstørrelse

230V

400V

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

2 x 2,20 kW

8,34 A

4,34 A

2,85 A

1,65 A

Min. 35 A

Min. 25 A

Knivtrommel

Transportbelte
Matebord
Anbefalt sikringsstørrelse

2 x 0,55 kW
3 faser + jord for 230V
3 faser + null + jord for
400V

Tilbehør
Onlinepakke:
•

Online feilsøking

•

Online softwear oppdatering

•

SMS varsling (feil/utført)

•

Vedlikeholdsplanlegging

•

Forbruksrapport

Sideutmater

SafeGuard
Kjedetransportør

Side 6

OneTouchFeeder
•
•
•
•

Pris fra kr.

165.786

•
•
•
•
•
•
•

Enkel programmering og igangkjøring
Ett tastetrykk for fôring av inntil 20 individuelle grupper 		
(10 på hver side)
4 forhåndsprogrammerte oppstartstider
Touchskjerm og wifi for datalogging, styring og justering av
maskinen
Alle typer vinterfôr
4WD løpekatter gir sikker og stabil fremdrift
Kombinert med mulighet for kraftfôrtildeling
Enkelt vedlikehold og lavt strømforbruk
Sentralsmøring som standard
”To come” - Henter selv..
Kan kobles til Serigstad SafeGuard-system 			
(se siste side for mer informasjon)

Motorstørrelse
Knivtrommel

7,5 kW

Taggtrommel

1,5 kW

Bunnbelte

0,75 kW

Sideutmater

4-polet motor = 215 o/min

0,75 kW

2-polet motor = 430 o/min

0,75 kW

Løpekatter for 1 skinne

1 x 4WD løpekatt

0,18 kW

Løpekatter for 2 skinner

2 x 4WD løpekatt

0,18 kW

Kraftfôrtank

0,09 kW

Strømforbruk
230V

3 faser + jord - Anbefalt sikringsstørrelse: 42 A

33,8 A

400V

3 faser + jord + null - Anbefalt sikringsstørrelse: 30 A

19,5 A

Tilbehør

Onlinepakke:
•

Online feilsøking

•

Online softwear oppdatering

•

SMS varsling (feil/utført)

•

Vedlikeholdsplanlegging

•

Forbruksrapport

Kraftfôrtank
Sideutmater
Side 7

SafeGuard-System
Be om

pris

•

Fleksibel løsning som kan bygges i en rekke ulike
versjoner og sammen med annen type utstyr på
markedet

•
•
•

Inntil 2 personalinnganger og 2 frittstående gjerder
Tilkoblet maskinens sikkerhetssystem og nødstopp
Eget panel i sikker sone for re-setting av alarm

•

Dobbeltsikret tilbakestilling av systemet etter
driftsstans (blå bryter på kontrollboks)

•

Servicebryter for utførelse av raske arbeidsoppgaver
(max 30 minutter) i «rød sone»

•

All betjening kan utføres av 1 person

•

Markedets beste HMS løsning for sikring av din fôrsentral, sertifisert ihht EU-direktiv 2006/42/EC samt
NS-EN ISO 13849-1:2015 og EN ISO 13857:2008

Målsatt port-modul (dør)
Bredde (yttermål): 1394 mm.
Bredde (innvendig): 770 mm.
Høyde (yttermål): 2108 mm.

Gjerde
Høyde: 1268 mm.
Lengde: 5000 mm. maks

Varenr.

Type

Beskrivelse

18060

SafeGuard

SafeGuard m/port Venstre

18115

SafeGuard

SafeGuard m/port Høyre

7466864

SafeGuard

ExactFeeder panel v/SafeGuard

18105

SafeGuard

SafeGuard u/port
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