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Matebord for RBK FlexiFeed & OneTouchFeeder

Matebord er som standard tilpasset en RBK FlexiFeed som står på bakken. Heves kutteren
så må også matebordet heves tilsvarende.
Alle seksjoner til matebordet er 128cm lange. Det finnes 3 variable seksjoner; start, ende
og midt. Kort matebord (2,6m) består av en start- og en endeseksjon. Langt matebord
(3,8m) består av 1stk start-, 1stk midt- og 1stk endeseksjon.
Deretter kan matebord forlenges ved at det legges til ytterligere midt-seksjoner.
Motorene har en løftekraft på 3000kg, på matebordet er de trekkende og kan håndtere et
matebord med inntil 5stk midt-seksjoner.
Serigstad Agri AS
Matebord kan og leveres med høyere og skrålagde karmer som tilvalg, det velges da 1stk
Vardheivegen 60
art.nr. 17619 pr 1,28m seksjon på hele matebordet.
4340 BRYNE
Postboks 25 4349 Bryne Dersom en ønsker høyere og skrålagde karmer på matebordet så kan det bestilles til hver
seksjon, disse er like og benyttes samme deler til alle de 3 ulike seksjoner.
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7104203...... Matebord 2,6m m/styring 230V
7104204...... Matebord 3,8m m/styring 230V
7104205...... Matebord 2,6m m/styring 400V
7104206...... Matebord 3,8m m/styring 400V
7460065...... Skjøteseksjon 1,28m
17610.......... Skråkarmer komplett 1,28m seksjon

Fotsett til Matebord
Et av følgende nedenforstående alternativer MÅ velges for å fastmontere matebord til
underlaget.
Hevemål som er oppgitt er fra underkant standard fot.
Det er 60cm fra underkant standardfot til underkant bunnrammen på matebordet og
ytterligere ca 25 cm til innvendig bunn der fôret ligger på matebordet.
Fotsett selges parvis, dvs det behøves 2 stk til et standard matebord som har 4 føtter.
Hver 1,28m seksjon på matebordet har 2 føtter, dvs en velger det antall fotsett som er likt
det antall seksjoner som matebordet består av.
Matebord heves tilsvarende kutteren, dvs en velger samme artikkelnummer fotsett til
matebordet som til kutteren.
7117019..... Fot for fastmontering av matebord, ingen bygghøyde (1stk)
17296......... Teleskopbein, hever unit + 0-30cm
17297......... Teleskopbein, hever unit + 25-55cm
17298......... Teleskopbein, hever unit + 70-100cm

