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Faresin blandere 
Kvalitet, sikkerhed og teknologi
Sikker og skånsom blanding af alle fodermidler med Faresins 2 
trins turbo snegle, med ekstra tømme og belufteskær.

Traktordrevne, stationære og selvkørende blandere fra 9 
– 46 kubikmeter med en, to eller tre blandesnegle.

Trådløst vægtdisplay 

Med trådløst vægtdisplay i læssemaskinen sikres 
nem og bekvem indvejning. Alle data registreres 
og  overføres til PC, enten trådløst eller via USB.

Kvalitetsplastik
• Stærk, smidig og elastisk
• 3-lags plastik
• Co-extruded
• UV-stabiliseret
• 6-18 meter bred

Silonet
Fra 8 m til 20 m i bredden.

TexPower
Kvalitetsplastik

TexPower
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Sandsække
Med indvævet lukkesnor.

Jumboholder
Kraftigt stativ passende
til små som store ruller.

Din      pert i kvalitetsudstyr til foderhåndtering

Tlf. 8687 7688Tlf. 8687 7688

Sikker og skånsom blanding af alle fodermidler med Faresins 2 

Lav læssehøjde
Stort udvalg af Faresin blandere sikrer at vi 
kan fi nde en blander til ethvert behov. kan fi nde en blander til ethvert behov. 

Ring og få et godt tilbud på plastik!

Hydraulisk hæve-sænke
Monteret med store lastvognshjul
Længde, fra 5 m til 12 m
Kan leveres med fangefold, m.m.



4 trins automatgear
Faresin Fuldfoderblander kan nu leveres med 4 trins Power Shift 
gearkasse, der automatisk skifter mellem 4 trin. De 4 trin sikrer, 
at der er et meget lavt gear til opstart af vognen, når den er 
fuld. Samtidigt giver det høje gear en hurtig og særdeles 
effektiv opblanding samt sikrer en sikker og hurtig 
tømning.  
 

• Hurtig og effektiv opblanding

• Kortere blandetid

• Let og skånsom opstart

•  Hurtig og ensartet  

aflæsning

•  Ekstra høj hastighed  

sikrer god tømning

    Høj kvalitet, kort blandetid og hurtig aflæsning.

FARESIN



Silocutter
• Rumindhold fra 0,6 m3. til 3,2 m3.

• Bredde fra 94 cm. til 262 cm.

• Mulighed for afskubber

Kalvehytter
Med 10 års garanti

• Sundhed og trivsel

• Lave omkostninger og høj tilvækst 

• Amerikansk top kvalitet

• Kan leveres med strøåbning i bag

• Med frontlåge eller løbegård

Kreaturvogn 
 

• Dansk kvalitet

• 6 mtr. eller 8 mtr. ladlængde

• Hydraulisk hæve - sænke

• Store kraftige hjul

• Med eller uden fangfold
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Kalvevogne 
og flytbare 

kalvebokse
• Dansk kvalitet

• Kalvevogne med plads til 6 kalve

• Flytbare kalvebokse til 3 eller 4 kalve

• Monteret med beslag til pallegafler

•  Rengøringsvenlig plastplader i bund og sider 
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Sundhed, Tilvækst  
og god økonomi
Masser af frisk luft er den sikreste vej til sundhed. 
God sundhed hos kalvene skaber det bedste 
grundlag for tilvækst. En god sundhed og 
en høj tilvækst skaber grundlag for en 

god økonomi.


