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En Helautomatisk Stasjonær Utfôringsløsning
Serigstad ExactFeeder - kan kjøres både som stand-alone og i løsninger med annet type utfôringsløsninger. ExactFeeder kan behovtilpasses, korteste version er 5 meter lang, fôrmagasin utgjør
halve lengden og resterende er kammeret på kutteren. Videre kan ExactFeeder forlenges med seksjoner på 1,28 meter for å øke kapasiteten på magasinet.
Løsningen leveres ferdig oppkoblet med styreskap og forhåndsprogrammerte parameter.
Sekvensstyring og overvåkning kjører automatisk via eksternt start/stopp signal.
ExactFeeder er klargjort med innganger for samkjøring med bandfôring, veieceller, fullfôrblandere,
rullende fôrbrett eller alle typer av fôringsvogner og distribusjonsvogner.
Sentralsmøring er standard.
ExactFeeder takler alle typer fôr og har en unik kutteevne.
Automatisk returkjøring på taggtrommel for rensing og redusert manuellt vedlikehold er standard.
7104670 ...... ExactFeeder m/langt matebord, 400V
7104671 ...... ExactFeeder m/langt matebord, 230V
7104672 ...... ExactFeeder m/kort matebord, 230V
7104673 ...... ExactFeeder m/kort matebord, 400V
7104660 ...... ExactFeeder - light, (maskin for gjenoppbygning - u/matebord)
7460066 ...... Skjøteseksjon 128cm
Dersom Serigstad ExactFeeder kjøres sammen med en Lely Vector er det krav til ekstrasikring i
form av et hovedstrømsrele. Det vil derfor være behov for å bestille artikkelnummer 7466864 på
disse installasjoner. Nødvendige deler blir da formontert fra Serigstad fabrikker. Det vil også være
mulig å flytte Touch-Panel fra ExactFeeder bort fra kutter og inn i eget kabinett som eksempelvis kan
monteres samme sted som øvrige styreskap til fôrinstallasjonen. Dersom en velger eksternt kabinett
så monteres Touch-Panel i kabinett fra Serigstad fabrikk. Kabler for strøm og ethernet, må beregnes
som en del av El.-installeringen og medfølger ikke.
7466864 ...... Vector tillegg ExactFeeder
7466865 ...... Eksternt kabinett Touch-Panel

Fotsett for å heve kutter fra bakken:
Oppgitte mål er +fra underkant fast fot på ExactFeeder. Det er 30cm fra underkant fast fot til underkant bunnrammen på ExactFeeder. Fotsett må nå beregnes parvis, dvs minste ExactFeeder må ha 3
stk av valgt fotsett, deretter +1stk fotsett pr ekstra seksjon på matebordet.
Eksempel:
1 stk ExactFeeder med langt matebord og 2 stk skjøteseksjon (art.nr. 7460066) skal løftes slik at
avstand er 80 cm fra gulv til underkant bunnramme ExactFeeder. Du har da 6 par med føtter og
behøver 6 stk av art.nr. 17297.
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17297..... Teleskopbein, hever unit + 25-55cm
17298..... Teleskopbein, hever unit + 70-100cm

