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OneTouchFeeder - Produktoversikt
OBS: Forlenget maskin med volum 3,1m3 kan ikke leveres med dører. Det anbefales at
denne maskin brukes i de installasjoner med foranliggende fyllkilde som eks matebord,
fullfôrblander etc.
Det anbefales å vurdere tillegg for forsterket aggregat på anlegg til storfe da disse maskiner normalt vil bli kjørt flere driftstimer enn en maskin som leveres til Sau og Geit. Det som
inngår i forsterket variant er kraftigere tromler (4mm mot 3mm) og kraftigere akslinger.
Vær og obs på de ulike knivsett som er tilgjengelige.
Alle maskiner bestillt av Fjøssystemer leveres som standard med knivsett for tørr masse.
OneTouchFeeder leveres som standard med sentralsmøring og styring for løpekatter.
Matebord brukes samme som til RBK FlexiFeed - husk fotsett.
7104640..... OneTouchFeeder, Høyre Sidedør, ....... 230V - 2,3m3
7104641..... OneTouchFeeder, Faste Sider, ............ 230V - 2,3m3
7104642..... OneTouchFeeder, Venstre Sidedør........230V - 2,3m3
7104644..... OneTouchFeeder, Høyre Sidedør, ........400V - 2,3m3
7104645..... OneTouchFeeder, Faste Sider, ............ 400V - 2,3m3
7104646..... OneTouchFeeder, Venstre Sidedør, ......400V - 2,3m3
7104647..... OneTouchFeeder, Forlenget modell...... 230V - 3,1m3
7104648..... OneTouchFeeder, Forlenget modell...... 400V - 3,1m3

Forsterket Kutteaggregat
For store besetninger med høyt fôrforbruk installeres også vår standard kutter. Vår anbefaling er at der det kjøres flere enn 2 stk rundball pr døgn bør forsterket aggregat vurderes.
Det som inngår i forsterket variant er kraftigere tromler (4mm mot 3mm) og kraftigere
akslinger.
7104649..... Forsterket kniv og taggtrommel

Tilbehør OneTouchFeeder

OneTouchFeedere leveres nå som standard med rødt roterende lys og akustisk alarm.
Støtfangere er anbefalt tilbehør. Dersom det skal brukes sideutmater på OneTouchFeeder
må det bestilles modul til dette med maskinen i tillegg til aktuellt art.nr. for selve sideutmateren. Kraftfôr vil være leveringsklart på maskiner f.o.m. april 2017. For å bruke app-styringen må det i tillegg kjøpes og lastes ned app fra google app-store.
7466846..... Kraftfôrtank 1 fôrslag
xxxxxxx....... Autofylling kraftfôr - Styreskap fôrskrue & Sensor
7466845......WiFi modul
17933......... Støtfanger foran
17934......... Støtfanger bak
7466860..... Sideutmatermodul O.T.F.

