SVEAVERKEN FODERHANTERING

Glasfibersilo
• Svea Agri levererar glasfibersilo i
storlekarna 6, 12, 20, 25 och 31mᵌ
• Ren och tilltalande exteriör utan omlottskarvar.
• Stabilt stålstativ av rör med krysstag och valsad
balkring som bär upp silon
• Kvalitetscyklon med påfyllningsrör för dammfri och
hygienisk fyllning
• Avluftning direkt från cyklonen eller via
avluftningsrör till mark.
• Runtomgående bultskarv mellan överdel och
bottenkon bidrar till den stabila konstruktionen.
• Manlucka i konen
• Invändigt blankpolerad kon för säkrare och
hygienisk tömning.
• Genomsiktlig bottenkon och siktfält för enkel
översikt av nivån
• Levereras fabriksmonterad.

Varför glasfibersilo?
Glasfibersilo och foderhygien
Man skiljer på två tömningsprinciper, Tratt-tömning och Masstömning.

Tratt-tömning

• Vid tratt-tömning av silo omsätts hela tiden ytskiktet.
Vid kondensutfällning är det viktigt att ytskiktet omsätts för att foderkvaliteten
inte ska försämras.
• Vid tratt-tömning får man till en början en restmängd som inte omsätts.
• Vid tömning av silons kon omsätts hela mängden.
• Fyll inte silon för tidigt. Konen rymmer 3 m³
• Vid masstömning tas foder ut enligt principen First in – First out och ytskiktet
omsätts inte.
• Vid kondensutfällning fuktas fodret i ytskiktet gång på gång.
• När det fodret kommer ur silon har det sämre kvalitet.
• Det fodret kan leda till produktionsbortfall!

Masstömning
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Foderskruvar
Svea Flex 75/90
• Flexibel och prisvärd transport av foder
• Svea Flex är ett mycket flexibelt system för transport
av olika slags fodertyper.
• Svea Flex är enkelt att projektera och montera och
passar såväl gamla som nya byggnader.
• PVC-rör och spiraler gjorda av fjäderstål, ger Svea
Flex en lång hållbarhet.
• Svea Flex75/90, som består av Flex 75-spiral i en
Flex 90 mm tub, vilket ger skonsam transport av fodret

Svea Allround 102
• Svea Allround är en klassisk 4” skruv konstruerad
enligt byggsatsprincipen. Den är lätt att projektera,
lagerhålla, distribuera och montera.
• Allroundskruven för foder är avsedd för
foderhantering med krav på hög kapacitet, hållbarhet
och flexibilitet. Svea Allround är konstruerad för att
arbeta i en tuff miljö.
• Vinkelväxlar möjliggör installation i trånga utrymmen
och vertikal transport.
• Svea Allround är anpassningsbar till alla typer av
anläggningar och kan användas för transport av
krossat, malet och pelleterat foder.

Styrsystem
• Till skruvarna finns ett komplett program för
styrning av dessa. Allt ifrån den enkla skruven
till sammanbyggda system med övervakning.
• Ett brett sortiment av givare för alla typer av
installationer

