
 

Takarmányszállító rendszer

A berendezés a takarmány silóból, vagy A spirálos takarmánymozgató berendezéssel tetszőleges
tetszőleges tartályból való továbbítására nyomvonal építhető ki, nagyobb rugalmasságot adva a 
és elosztására szolgál baromfi- és sertés- siló elhelyezésénél.
Telepeken. A műanyag csőben forgó Segítségével tölthetők más rendszerek garatai, 10, 18 és
spirál sérülés és veszteség mentesen 40 kg-os önetetők, takarmányadagolók.
Szállítja a takarmányt az állattartó épü- A rendszer 50, 63, 75, 90 és 125 mm átmérőjű csövekből
letbe az egyes etetőkig. Készül, az igényelt szállítókapacitásnak megfelelően.

Baromfiistállókban az alsópályás Egy silócsatlakozóból egy, vagy két vonal indulhat. A
etetőrendszerek sorvégi garatainak rendszer módot ad több siló sorba kapcsolására is, ez
szabályozott és folyamatos feltöltésére esetben megválasztható, hogy melyik silóból történjen a
alkalmas. Kitárolás.

Az íves idomok használatával bármilyen nyomvonal 
kialakítható.
A szerelt pálya maximális hossza 120 m lehet, a nyom-
vonal mentén egy 90°-os és két-három 45°-os ív építhető 
be. Az ívek hajlási sugara 2,5m.

Sertéstelepeken különösen ajánlott az
alkalmazása. Hizlalóépületekben a kutricák
között a felsőpályás spirálos szállítóvonallal
végezhető könnyen és gazdaságosan az etetők
feltöltése, jelentősen csökkentve az élőmunka
igényt.



A takarmány kitárolásának lehetőségei:

Szabad takarmányfelvevő vég: Silócsatlakozó:
segítségével bármilyen tartályból lehet egy vagy két utas, vízszintes vagy ferde. Minden csatlakozó
kihordható a takarmány. A kitárolást megakadályozó tolólappal is el van látva.

A takarmánya leadása surrantócsövekkel történik.

Hajtómű villamos motor, közvetlen, vagy
ékszíj meghajtással. A szállítórendszer utolsó
takarmányleadó csöve fölött helyezkedik el.
A beépített biztonsági kapcsoló anyagtorlódás
esetén leállítja a spirált.
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A műanyag cső 
külső átmérője mm 50 63 75 90 125

Hajtómotor 
teljesítménye    kW 0,55 0,55-0,75 0,55-0,75 0,55-0,75 0,75-1,1

Erőátvitel közvetlen vagy ékszíjhajtás

Az ejtőcső 
átmérője

   mm 63-80 63-80 80 100 100

Szállítási 
teljesítmény  kg/óra 450-700 700-1200 1350 1500-2000 3000-6000

Szakmai tanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel és teljes körű
szerviz szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére.
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