HUMA AUTOFEEDER

HUMA Autofeeder Plc-datorstyrd grovfodervagn automatiserar
det tunga utfodringsarbetet i ditt stall.
Särskilt intressant är denna lösning i stallar med automatiserad
mjölkning då täta utfodringsintervaller ofta är en förutsättning för
att få en bra kotrafik och därmed en god lönsamhet. Även i
traditionella stall finns mycket tid och pengar att tjäna på att öka
antalet utfodringstilfällen av grovfodret.
Vagnens robusta uppbyggnad och det enkla handhavandet
tillför ytterliggare en faktor för en bra totalekonomi i din investering.
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Vagnen klarar att utfodra båda sidor om foderbordet då den är försedd med en sidotransportör.
Vagnen har även inbyggd funktion för t.ex fyllning
från tornsilo eller stat. mixer då den kan vandra mellan två gränslägen för fullständig fyllning av
vagnen. Vagnen är försedd med en PLC dator som programeras med ett menysystem. Även
klockstarter finns inbyggda.
Fyra st. variabla hastigheter kan programmeras för att styra utfodringsmängden på olika djurgrupper.
Två st. foderbord kan hanteras alt. två foderprogram på samma bord t.ex. ungdjur får bara foder på
det ena programmet. Detta kan även väljas vid tidstarter.
En typisk utfodring kan se ut på följande sätt: Vagnen startar från hemmaläge. Vid foderbordets
början talar en markör vid rälsen om att valsmotor och sidotransportör åt ena hållet skall startas en
av hastigheterna väljs om det finns en gång på foderbordet sätts två markörer upp som stoppar
utfodringen där. Vid foderbordets ände talar en markör om att sidotransp. och framdrivning ska
ändra riktning. Vagnen fortsätter nu på samma sätt till hemmaläge där den stannar.

Tekniska data:
Längd std/Förl. 50/Förl. 100 cm ....................................................
Bredd utv.std. ................................................................................
Bredd sidotransp. ..........................................................................
Rymd std/Förl.50/Förl. 100 cm .....................................................
Valsmotor ......................................................................................
Sidotransp. ....................................................................................
Drivmotor räls ................................................................................
Tidstarter .......................................................................................
Antal markörer max. .....................................................................
Nätmatning....................................................................................

395/445/495 cm.
135 cm.
100/120/140/160 cm.
2,5/ 3,0/3,5 m³
4 kw.
0,75 kw.
0,37 kw.
15 st
10 st + hem & vänd.
400V.Trefas 20 A.
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