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Trioliet. Har lösnigen åt dig!

Trioliet utfodringsteknik | seden 1950

Utfodring med full kontroll
Trioliet startades 1950 av de tre bröderna Liet. Familjeföretaget har specialiserat sig inom utveckling,
tillverkning och marknadsföring specialbyggda mekaniska och automatiska lösningar för utfodring inom
lantbruk. Hållbarhet och effektivitet är viktiga parametrar för lantbrukare inom det moderna mjölkoch djurproduktionen. Vid utvecklingen av maskinerna använder vi de senaste tekniska innovationerna.
Maskinerna utvecklas inte bara åt lantbrukare, vi utvecklar maskiner tillsammans med dem. Vi tar stor
hänsyn till användarnas önskemål. Trioliet innehar olika patent, som alla säkerställer att maskinerna är
unika, effektiva och användarvänliga. Allt börjar med exakt utfodring och detta genomsyrar allt vårt arbete
och kraven inom det moderna svenska lantbruket.

www.trioliet.com
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Triomatic

Utfodring som naturen har tänkt det
En ko eller get betar gräset ute på en äng och djuret äter när det behöver. Om en vuxen ko står i ett stall får
den bara färskt foder en eller två gånger dag, inte när kon behöver det som den gör i naturen. Genom att ge
kon mindre, exakt uppmätta mängder mat flera gånger varje dag utfodras kon på ett sätt som påminner om
de naturliga förhållandena. Detta ger välmående djur och friskare besättning.
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Naturlig utfodring
Det har visat sig att om djuren får mat mer regelbundet ger det högre foderupptag, högre
mjölkproduktion, bättre hälsa och högre fertilitet. För att kunna utfodra mer regelbundet har det
moderna jordbruket i allt större grad gått över till automatiska utfodringssystem. Trioliet har utvecklat
utfodringssystemet Triomatic, styrkan ligger i enkelheten. Triomatic är inte fylld av svåröverskådlig
elektronik, den är enkel att ställa in och enkel att använda - användarvänlighet. Systemet kräver ett
minimalt underhåll och systemet anpassas redan från besättningar i storleksordningen 50 till 60 kor.
Hela systemet består av två delar: utfodringsköket och utfodringsroboten. En processdator styr hela
systemet och ger information om alla ransoner, utfodringsfrekvens och utfodringstider, allt visat via
ett tydligt och enkelt datorprogram. Färskt foder kan delas ut upp till 12 gånger per utfodringsgrupp
per 24-timmar, på så sätt stimuleras djuren att konstant ta in och smälta maten. På så sätt får även
lågräknade djur en möjlighet att äta och bearbeta färskt foder konstant. I systemet kan man skapa
flera olika utfodringsgrupper. Detta möjliggör utfodring av kor på olika nivåer i sin laktation eller under
torra perioder. Det går även att utfodra kor med olika ransoner. Datorn säkerställer att programmen
genomförs och att djuren får rätt blandning och fodermängd per grupp och i rätt tid.
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Triomatic

Spara tid och få bästa möjliga kontroll
Genom automatisk utfodring kan du spara otroligt mycket tid. Du kan
lagra det obehandlade fodret i foderköket under flera dagar. Beroende
på vilken typ av Triomatic som används lagras fodret som ensilageblock
eller lös blandning. Det avgör du när du fyller på foder i foderköket. Detta
ger större frihet i vardagen. Djuren får den näring som behövs medan
du, t.ex. spenderar dagen med familjen. Det automatiska systemet
säkerställer att fodret bearbetas och behandlas helt automatiskt. I
bearbetningen ingår att förbereda blandningar, blanda och distribuera
fodret. På så sätt kan du kontrollera utfodringsprocessen på effektivaste
sätt och på betydligt kortare tid, och på så sätt få mer fritid.
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Utfodringskostnad/år (100 kor)

Utfodringskostnad/år (100 kor)
Besparing jämfört med ransoneffektivitet 1,2

Ransoneffektivitet (kg mjölk/kg torrsubstans)

Högeffektivt och miljövänligt
Automatisk utfodring ger dig flera fördelar. Med Triomatic delas fodret ut med största möjliga
noggrannhet. Du kan ange exakt rätt fodermängd och exakt rätt blandning. Tack vare att djuret
får färskt foder hela tiden, baserat på djurets behov, blir effektiviteten högre i ladugården.
Djuren blir aktivare och, om djuren står inne, passerar de mjölkningsroboten oftare. Det har
visat sig att automatisk utfodring ökar mjölkproduktionen och gör det fullt möjligt att klara en
ransoneffektivitet på 1,7 kg mjölk per kg torrsubstans (ts). Det finns även ekonomiska fördelar,
utöver effektivitetsfördelarna. Den årliga kostnaden blir lägre tack vare att bemanningsbehovet
och energibehovet minskar. När man bygger en ny ladugård kan man räkna med en smalare
utfodringsgång. Dessa fördelar har även positiv inverkan på miljön.

6

7

Triomatic

T10

T20

T30

T40

Triomatic anpassas för ert behov
Triomatic finns i fyra olika modeller. Det enklaste systemet är T10. T10 består helt enkelt av utfodringsrobot
som kan styra tornsilo eller andra förvaringsalternativ. De övriga modellerna är T20, T30 och T40. T20
består av utfodringsrobot med en eller fler stationära blandare, dessutom har T30 utfodringskök som
består av flera utfodringsbunkrar, utöver utfodringsroboten. T40 är det största systemet och består av
utfodringsrobot och utfodringskök med flera utfodringsgolv som är sammankopplade med varandra. Fodret
kan förvaras här flera dagar och systemet kan utfodra upp till 1 000 kor per dag. Tack vare Triomatic från
Trioliet kan alla lantbrukare utfodra med full precision. Du är redo för framtiden.
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T10: en ”rälshängd” utfodringsrobot
Triomatic T10 består av en fristående utfodringsrobot med en 3
m3 blandare och två vertikala blandarskruvar. Utfodringsroboten
hänger på en takräls och flyttas genom ladugården via ett
vagnsystem. Ett av vagnsystemen är el-drivet. En andra drivning
kan läggas till om man t.ex. har höjdskillnader inne i eller utanför
ladugården som måste täckas in. En stor fördel med den hängande
utfodringsroboten är att den kan hissas upp om det finns ett
hinder i vägen. Denna funktion innebär att man även kan utfodra
boskap i flera olika ladugårdar med utfodringsroboten, även om
det förekommer höjdskillnader. Roboten kan kombineras med
tornsilo eller annan typ av förvaring.
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Triomatic T10

Enkelhet och säkerhet i första hand
Ett gummibelagt drivhjul är monterat på ena sidan av utfodringsrobotens elektriska
drivenhet, på andra sidan finns ett fritt roterande hjul med två pulsräknare som
anger robotens position i stallet. Energin matas via en permanent strömskena intill
stålspåret. På så sätt krävs inga batterier och det finns alltid tillräckligt med energi.
Utfodringsroboten är utrustad med elevatormatta för utmatning på både höger och
vänster sida. Denna kan (som tillval) utrustas med ett förlängning för 4 meters
foderbord. Säkerhetsdämpare fram och bak säkerställer att roboten stannar om
den stöter på ett hinder. I en nödsituation får lantbrukaren ett SMS, vilket gör att
man snabbt kan åtgärda felet och säkerställa att utfodringsprocessen inte hamnar
i stillestånd. Om så önskas kan utfodringsroboten mata foder, under eller efter
utfodring, via en foderpress som installeras under roboten.
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Välbeprövad foderblandningsteknik från Trioliet
Utfodringsrobotens blandarvagn är utrustad med välbeprövad Triolietteknik. Två unika dubbelströmmande foderskruvar i blandarvagnen har
två symetriska skruvvingar, som säkerställer att löst foder matas ut
jämnt och enhetligt. Även små blandningar blandas snabbt och exakt
med detta system. Blandarvagnen är utrustad med robusta väggar
med hög slitagetålighet. På insidan i utfodringsroboten monteras
asymmetriska trianglar eller förskjutna avgränsare. De asymmetriskt
placerade avgränsarna tvingar fodret att blandas horisontellt, detta
horisontella flöde ger snabbt bästa möjliga och homogena blandning i
båda kamrarna, samt snabb och jämn utmatning.

Triomatic T20

Utfodringsrobot T20 med stationär blandare
Triomatic T20 består av samma utfodringsrobot som T10, dessutom har det automatiska utfodringssystemet
även en eller flera stationära blandare. Antalet stationära blandare beror på antalet utfodringscykler som
ska kunna genomföras. Fodret blandas till en luftig massa i blandaren. Här kan även andra produkter, så som
koncentrat, tillsättas i ett senare skede av utfodringsroboten. Triomatic T20 passar i första hand jordbruk
som vill distribuera en enskild grundranson och eventuellt tillsätta olika komponenter per utfodringsgrupp,
samt av lantbrukare som vill utfodra djuren med rikliga ransoner till en låg investeringskostnad.
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Denna blandare är ekonomiskt försvarbar
Den stationära blandaren T20 är elektriskt driven. Trioliet har olika modeller av el-motorer för
begränsningar vid el-anslutning. Precis som för utfodringsroboten har de stationära blandarna två
eller tre skruvar med horisontellt flödessystem och asymmetriska avgränsningar. Skruvknivarnas
patenterade konstruktion minskar motståndet och sparar på så sätt energi. Dessutom är bladen
självslipande och enkla att använda. Skruvens smala konstruktion och stora yta garanterar bästa
möjliga fyllnadsnivå och säkerställer snabb och homogen blandning.

Triomatic T30

Utfodringsrobot T30
med foderbunker (bunkrar)
Triomatic T30 är en kombination av utfodringsrobot med en eller
flera foderbunkrar. Antalet bunkrar beror på antalet obehandlade
fodersorter. Utfodringsroboten fyller på foder per bunker.
Fodermängderna programmeras in i datorn. Bunkrarna drivs med
hydraulik och har hög kapacitet, vilket passar alla typer av foder. Tack
vare den speciella designen med horisontell lastsektion och stor
lastbredd kan bunkrarna enkelt fyllas på med traktorns frontlastare
eller med hjullastare. Den enkla konstruktionen och de hållbara
materialen ger låga underhållskostnader och hög pålitlighet.
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Robust, stabil och hållbar
Foderbunkrarna är konstruerade av högkvalitativa material.
Detta gör bunkrarna robusta, stabila och hållbara. Kedjorna
går i en guidat spår i väggen, på så sätt kommer fodret inte i
kontakt med kedjan. Detta ger i sin tur längre livslängd, mindre
slitage och färre driftavbrott. Två dispenservalsar och branta
utmatningssidor ger korrekt utmatning. Utmatningssidan är
utrustad med spillsäker lucka, detta gör att stängd verkligen
innebär stängd. Foderbunkrarna är även utrustade med dubbel
botten. Detta gör att fodret inte kan hamna på marken. Vilket i
sin tur garanterar ett säkert, rent och hygieniskt utfodringskök.

Triomatic T40

T40: Det mest avancerade automatiska utfodringssystemet
Triomatic T40 är Trioliets mest kända och avancerade automatiska utfodringssystem. Systemet har
utfodringsgolv för förvaring av foder i form av ensilageblock eller balar. Antalet fodersorter avgör antalet
Triomatic fodergolv. Naturligtvis kan man komplettera utfodringsroboten T40 med andra produkter och
fodersorter från andra förvaringsbehållare. Triomatic T40 ger lantbrukaren maximal flexibilitet i planeringen
av arbetstid och fritid. Olika foderransoner kan ges till djuren och lantbrukaren kan sätta samman mycket
exakta ransoner. Ensilageblock och stora balar används för att upprätthålla foderkvaliteten.
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Flexibelt och precision
Triomatic T40 utfodringskök består av flera utfodringsgolv som kopplas samman för förvaring av olika
fodersorter. Antalet fodergolv beror på antalet fodersorter. Fodret kan förvaras i fodergolvet i flera
dagar, som ensilageblock eller balar som fortfarande är bundna. På så sätt kan stora fodermängder
förvaras på liten yta och lantbrukaren kan förvara fodret i 2 till 5 dagar. Fodergolvet är helt el-drivet.
På fodergolvets framsida finns Triomatic skärsystem, detta skärsystem kapar av exakt den mängd
foder som krävs.

Triomatic T40

Skärning av foder
Trioliets ensilageskärare garanterar dig snabb lastning – upp till 1,5-2,5 ton per block. I botten finns en
kedja med spjäll, kedjan kan backas. Fördelen med detta är att fodergolvet kan fyllas på utan att vara tomt.
Ensilageblocken lastas efter varandra och första blocket används till den första givan (först in - först ut).
Skärytan på ensilaget är jämn och slät, vilket innebär mindre risk för uppvärmning när ensilaget skärs
upp. Skärsystemet har två knivar som rör sig mot varandra. Fodret skärs ut i vinkel, på så sätt kan blocket
skäras ut utan att tippa. Fodret kapas av utan att skada blocket och utan att förstöra foderfibrerna. Fodret
bibehåller bästa tänkbara kvalitet. Den önskade tjockleken på skivan kan anpassa efter fodertyp. Fodret
transporteras till utfodringsroboten via en tvärmatningselevator. Elevatorn är utrustad med vågsystem som
garanterar högsta exakthet av material i blandningen. Dessutom är tvärmatningselevatorn robust och bred
och kan fungera som tillfällig buffert. Fodret kan till och med skäras medan roboten fortfarande utfodrar
djuren i ladugården.

AUTOMATISKA UTFODRINGSSYSTEM
18 19

Den smarta processdatorn
Styrkan med den smarta processdatorn ligger i dess enkelhet. Datorn är enkel att använda via
pekskärm och det är enkelt att mata in information. Datorn är utrustad med pekskärm och är
placerad på utfodringsroboten i Triomatic T10 T20 och T30 och i det centrala styrskåpet för T40.
Man kan komma åt datorn via alla mobila enheter, så som surfplatta, bärbar dator, smartphone
eller vanlig dator. Processdatorns programvara är kompatibel med andra programsystem, så som
styrprogram eller mjölkningsprogram (robot). Information om foder, ranson och utfodringsgrupp
kan enkelt bytas ut via programmet. Systemet är även självreglerande. Detta innebär att datorn själv
kan lösa problem för att förebygga driftstörningar. Felrapporter kan skickas till användaren som
textmeddelande.

Ledningen

Noggranna rapporter för bästa översyn
All information konfigureras i förväg via ett enkelt menysystem på huvudskärmen. Med hjälp av pekskärmen
kan man mata in fodertyper, ransoner, utfodringsgrupper och utfodringstider. Dessutom kan man göra
inställningar för fodergolv, foderbunkrar, övriga förvaringsbehållare, koncentratsilos och utfodringsrobot.
Därefter tar systemet hand om hela utfodringsförloppet. Systemet kan även skapa exakta rapporter och
hantera lager. Exakt redogörelse av information sammanställs per utfodringsgrupp och visar exakt vilka
foder som ges. Naturligtvis kan du enkelt justera och ändra i systemet för att optimera utfodringen.
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Service och support
Triomatic-systemen uppfyller högt ställda kvalitets- och
säkerhetskrav. En av fördelarna är användningen av högkvalitativa
material, vilket ger din Trioliet maskin lång livslängd. Dessutom
används modernaste teknik för högsta tänkbara säkerhet.
Processdatorn garanterar att problem löses innan de uppstår.
Systemet är självstyrande, vilket gör det mycket driftsäkert. Vi
behov av support är din Triomatic ansluten till supportavdelningen
för online service dygnets alla timmar.

TRIOMATIC T10 | A utomatiskt utfodringssystem med fristående utfodringsrobot
Standardegenskapert
• tfodringsrobot 3 m3
• 2 vertikala skruvar (rostfritt stål)
• Utmatningsband för utmatning åt båda håll
• Startar via glidstart
• Helelektrisk drift
• Säkerhetsbygel
• Dubbelt positioneringssystem via stegräknare och omkodare
• 8-tum display och terminal för bärbar kontroll av vikt och
maskinstatus
• Steglös hastighetsstyrning på utmatningsrem och
blandarskruvar
Tillval: Dubbelsidig foderpressenhet, förlängning av utmatningsband, andra drivning för högre sektioner, vinschsystem
Tekniska specifikationer för utfodringsrobot
Kapacitet
Antal skruvar
Längd
Bredd
Minsta bredd, fodergång (enkelsidig utfodring)*
Minsta bredd, fodergång (dubbelsidig utfodring)*
Rekommenderad bredd, fodergång (för standardrobot)*
Erforderligt manöverutrymme i svängar
Centrumavstånd, vagnar
Vikt
Maxlast
Max totalvikt
Väggtjocklek
Skruvloppstjocklek
El-motor skruvar
El-motor tvärtransportör
El-motor utmatningslucka
El-motor drivsystem
Genomsnittlig effektförbrukning vid blandning/utmatning
Genomsnittlig effektförbrukning vid körning
Erforderlig el-anslutning
Erforderlig spänning

3,00
2
3,27
1,35
2,10
2,35
2,70
2,70
1,40
1 500
1 250
2 750
4
8
11,00
0,55
0,25
1,50
4,00
1,00
3x35
400

Tekniska specifikationer för spår (I-balk) och strömskena
Erforderlig profil (I-balk)*
IPE 180-240
Minsta kurvradie för spåret*
1,00
Minsta höjd från fodergång till spårets undersida*
2,80
Centrumavstånd spår och strömskena
0,30
Max spårstigning*
2
* Annat mått på begäran

m3
m
m
m
m
m
m
m
kg
kg
kg
mm
mm
kW
kW
kW
kW
kW
kW
A
V~

m
m
m
%

Standardegenskaper
• Utfodringskök med stationär blandare
• Stationära blandare från 7 till 46 m3
• Utfodringsrobot T10 styr stationär blandare
• Utmatnings kedjetransportör med längd 3,35 m
monterad på stationär blandare
• Stationär blandare med el-drift
• 6-polig el-motor eller 4-/8-polig växlande el-motor
Tillval: Dubbelsidig foderpressenhet, förlängning av
utmatningsband, andra drivning för högre sektioner,
vinschsystem
> Utfodringsrobot är samma som för T10 (för beskrivning, se sidan 22)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRIOMATIC T20 | A utomatiskt utfodringssystem med utfodringsrobot och stationär blandare

Tekniska specifikationer för Triomatic T20
Erforderlig el-anslutning
3x35 A
Erforderlig spänning
400,00 V~

Tekniska specifikationer för stationär blandare
Modell
700
1000
1200
1400
Antal skruvar
1
1
1
1
Kapacitet m
7
10
12
14
Längd (exkl. motor) m
3,22
3,32
3,43
3,70
Längd (inkl. motor) m
4,05
4,22
4,22
4,33
Bredd m
2,15
2,29
2,29
2,44
Höjd* m
2,08-2,38 2,45-2,75 2,65-2,95 2,70-3,00
Höjd* Undersida 3,35 m kedjetransportör** m
2,65
2,65
2,65
2,65
Nettovikt*** kg
2 300
3 500
3 900
4 000
Antal positioner för skruvknivar 8
8,00
8
12
Antal monterade knivar per skruv 5
5,00
5
9
Skruvdiameter Ø m
2,00
2,20
2,20
2,44
Erforderlig el-installation					
Reducerväxel, planetväxel
43,9
44
43,9
49,6

1200
2
12
4,55
5,55
2,16
2,55-2,85

1600
2
16
5,04
6,20
2,28
2,85-3,15

2000
2
20
5,29
6,32
2,35
2,85-3,15

2400
2
24
5,72
6,60
2,44
2,77-3,07

3200
2
32
6,56
7,28
2,80
2,75 3,05

2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
3 700
4 500
5 200
6 250
9 100
7
8
8
9
12
4
5
5
6
9
1,80
1,96
1,96
2,20
2,66
Frekvensregulator				
43,8
43,9
43,9
46,94
49,6

4600
3
46
8,63
9,27
2,97
2,88-3,18
2,65
11 700
12
9
2,44
49,6

* Stöden kan justeras i höjd över 300 mm
** Stödhöjd 800 mm, kedja monterad under 45º
*** Nettovikt = exklusive motorram och el-motor = exkl. motorram och el-motor

Kapacitet (Kg)
El-motor 6-polig, 400V
A min.
700
1000
1200
1400
1200
1600
2000
2400
3200
22 kW
44 A
2,600
30 kW
58 A
3,500
3,800
3,800
3,500
37 kW
71 A
4,800
4,800
4,400
45 kW
88 A
5,500
5,300
5,300
55 kW
109 A
6,500
90 kW
175 A
7,000
											
												
El-motor 8-/4-polig, 400V A min.
700
1000
1.200
1.400
1200
1600
2000
2400
3200
11/18 kW
35 A
1,500
17/27 kW
35 A
2,600
2,500
22/32 kW
50 A
3,400
3,200
3,200
3,500
26/37 kW
64 A
4,300
4,300
4,000
4,100
4,000
4,000
33/47 kW
87 A
5,700
5,700
5,000
5,500
5,300
5,300
5,100
38/56 kW
100 A
6,500
7,000
6,500
6,500
6,000
46/67 kW
120 A					
6,800
56/83 kW
150 A					
9,000
78/115 kW
180 A					
12,000
												
OBS! Kapacitet baseras på vanlig rotation för hackat grässilage och ungefär 50 % majssilage.
Kapaciteten kan minska beroende på rotationen. Transformator, enkelfas-motor etc. finns på beställning.

4600
på beställning
4600
på beställning
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TRIOMATIC T30 | A utomatiska utfodringssystem med foderbunker
Standardegenskaper
• Utfodringskök med robusta utfodringsbunkrar med
kapacitet på 18m³ för förvaring av löst foder
• 2 dispenservalsar för korrekt lastning
• Svängbara luckor vid utmatningen förhindrar spill
• Bunkerbotten i rostfritt stål
• Bunkern matar ut fodret direkt i utfodringsroboten
• Dubbla bunkerbottnar förhindrar spill under bunkern
• 2 förstärkta bottenkedjor i plastskena
• Pålitlig hydrauldrift
Tillval: Dubbelsidig foderpressenhet, förlängning av
utmatningsband, andra drivning för högre sektioner,
vinschsystem

> Utfodringsrobot är samma som för T10 (för beskrivning, se sidan 22)
Tekniska specifikationer för T30 foderbunker
Kapacitet
Längd
Bredd
Höjd
Höjd, bakre vägg (från golv)
Höjd, sidovägg (från golv)
Erforderligt djup, utfodringskök (byggnad)
Minsta höjd, utfodringskök (byggnad)
Rekommenderad höjd, utfodringskök
Tjocklek sidoväggar (stål, galvaniserad)
Tjocklek botten (rostfritt stål)
Tjocklek dubbelbotten, under returkedja (plast)
Transportkedja
Spjällstorlek
Maxlast
Max foderlängd

18
6,25
3,02
3,45
1,49
2,21
8,00
3,70
4,00
2
3
12
50x14
60x30x4
8 000
150

Installerad el-driven hydraulenhet
Genomsnittlig effektförbrukning vid utmatning
Erforderlig el-anslutning
Erforderlig spänning

7,50
4,00
3x35
400

m3
m
m
m
m
m
m
m
m
mm
mm
mm
mm
mm
kg
mm
kW
kW
A
V~

Standardegenskaper
• Utfodringskök med 2 robusta utfodringsgolv (längd 6 m)
för förvaring av block och balar
• Skärsystem med dubbla knivar och valsar
• Styrning av skärtjocklek, justerbart mellan 5-35 cm
• Justerbar knivhastighet per foderstation
• Bred tvär- och hisstransportör med vägning
• Helelektrisk drift
Tydlig 15-tum pekskärm och dator för att mata in
foderkomponenter, ransoner, utfodringsgrupper,
maskininställningar, etc.
Tillval: Dubbelsidig foderpressenhet, förlängning av
utmatningsband, andra drivning för högre
sektioner, vinschsystem

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRIOMATIC T40 | A utomatiska utfodringssystem med fodergolv

> Utfodringsrobot är samma som för T10 (för beskrivning, se sidan 22)
Tekniska specifikationer för T40 fodergolv
Max antal utfodringsgolv
Längd standard utfodringsgolv
Längd utökat fodergolv
Bredd foderstationer (mellan sidoväggar)
Höjd ovansida bottenkedja i foderstation
Nettovikt för standard T40 med 3 foderstationer (längd 6 m)
Max punktlast på botten i utfodringskök (inkl. last)
Förvaringskapacitet grässilage (utfodringsgolv 6.0 m)
Förvaringskapacitet majssilage (utfodringsgolv 6.0 m)
Förvaringskapacitet grässilage (utfodringsgolv 7.3 m)
Förvaringskapacitet majssilage (utfodringsgolv 7.3 m)
Förvaringskapacitet grässilage (utfodringsgolv 8.7 m)
Förvaringskapacitet majssilage (utfodringsgolv 8.7 m)
			
Max bal- eller blockhöjd
Skärtjocklek, styrning per utfodring golv (justerbar per 2,5 cm)

8
6,00
7,35 / 8,68
1,96
0,71
15 000
5 000
6 500
11 500
9 000
16 000
10 500
18 500

delar
m
m
m
m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,80 m
5-35 cm

Erforderlig lastfrigång i utfodringskök
Erforderlig lastfrigång i utfodringskök
vid foderstationens lastsida
Erforderligt djup utfodringskök = längd foderstation +

3,60 m

El-kapacitet för installation, foderstation
El-kapacitet för installation transportkedja
El-kapacitet för installation silageknivar
El-kapacitet för installation, skärsystemets matningsgrad
El-kapacitet för installation valsar på skärram
El-kapacitet för installation förskjutningsmotor
Genomsnittlig effektförbrukning vid skärning
Erforderlig el-anslutning
Erforderlig el-anslutning inkl. utfodringsrobot
Erforderlig spänning
		
* Annan storlek/special på beställning

2,20
4,00
7,50
1,10
2,20
0,37
3,00
3x35
3x50
400

4,00 m
2,65 m
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
V~
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Triomatic T10
utfodringsrobot:

Triomatic T20
stationär blandare:

> Luftig blandning utan skador på fibrerna
> Homogen blandning, även av mindre volymer
> Jämn foderutmatning
> Hög säkerhet
> Universal
> Driftsäker

> Passar alla fodertyper
> Optimal, homogen blandning
> Låg investering

Triomatic T30
foderbunker:

Triomatic T40
fodergolv:

> Exakt lastning av utfodringsrobot
> Enkel att fylla på
> Stor förvaringskapacitet
> Ren och säker drift
> Passar alla fodertyper
> Lång livslängd
> Låg investering

> Klarar förvaring i 3-5 dagar
> Passar alla fodertyper
> Först in – först ut
> Mycket hög förvaringskapacitet
> Bevarar strukturen
> Maximal flexibilitet
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