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Etablert 1864

Landbruksmaskiner
for nordiske
forhold

Se også produktark 08 for tilbehør skinnegående maskiner.
Skråstillt bakkarm
For å øke kapasiteten på kammeret kan disse benyttes. En monterer disse brakettene på den originale aluminiumskarmen bak og bruker opprinnelig innfesting for bakkarmen.

17485......... Skråstilt bakkarm RBK

Baklem til Kutter når magasin benyttes.

Denne medfølger nye matebord. Denne bakkarm kan med fordel benyttes på skinnegående kuttere som skal lastes med fôr bakenfra med f.eks. frontlaster/minilaster.
OBS, dersom denne bestilles til kuttere eldre enn 2013 må den modifiseres noe pga
bredde.
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Forsterket Kutteaggregat

RBK FlexiFeed har siden lansering blitt levert med standard kutteaggregat, kuttere fra
1999 er fremdeles i drift i 2016. Mange brukere med store besetninger og høyt fôrforbruk
installerer 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

Fotsett RBK FlexiFeed

RBK FlexiFeed og Matebord er som standard tilpasset hverandre på høyde, dvs heves kutter så må matebord heves tilsvarende. Beinsett er i utgangspunktet teleskopiske, men med
begrensninger pga bunnrammen på RBK
7117019..... Fot for fastmontering av RBK, (1stk)
7460049..... Komplett fotsett, hever +25cm
7460050..... Komplett fotsett, hever +55cm
7460051..... Komplett fotsett, hever +100cm

FlexiFeed produsert før år 2013 brukes eget stativ for å heve kutter.
Heving er 50cm i steg. Komplette sett med 4stk (8) bein og 8stk skråavstivere.
7460034...... Stativ 50cm
7460035...... Stativ 100cm

Sideutmater RBK FlexiFeed

Sideutmater er produsert i rustfritt stål. Den kan monteres med endret offset, noe som kan
være en fordel ved f.eks. smalt fôrbrett evt kun utfôring til en side. En sideutmaer bygger
ned ca 20 cm fra underkant av standard for på RBK FlexiFeed - husk beinsett på stasjonær
Bestillinger
maskin. Sideutmater er som standard med lav hastighet - høyere hastighet for f.eks. fôrBruk E-Post:
brett over 280cm kan leveres dersom dette anmerkes på bestillingen. Motor på sideutmaordre@serigstad.no ter er som standard høyremontert, men kan venstremonteres dersom dette er ønsket og
anmerket på bestillingen.
Besøk vår Hjemmeside:

www.serigstad.no

17850...... Sideutmater 110cm - 230V
17885...... Sideutmater 170cm - 230V
17950...... Sideutmater 110cm - 400V
17985...... Sideutmater 170cm - 400V

