
Vejesystem
Vælg det vejesystem der opfylder 
dine behov, fx. indtastning af 
foderplaner, trådløst ekstradisplay
i læssemaskinen, m.m. 
Fuld dataopsamlings med
trådløs overførsel til PC.

Aflæsning
Efter ønske, foran eller bagpå, 
venstre eller højre side, og/eller 
med aflæssebånd.
Turbosnegle med ekstra tømme- 
og belufterskær sikre ensartet 
blanding og hurtig aflæsning.

Teleskoplæsser
Stort udvalg fra de små kompakte 
FH 6.25 på 183 cm i bredden 
og 212 cm i højden til de store
FH 18.45 med 18 meters 
løftehøjde og 4.500 kg
kapacitet. 

Faresin
Høj kvalitet, kort blandetid og hurtig aflæsning.
Faresin blandere med en, to eller tre blandesnegle, 
fra 7 m3 til 46 m3, til traktor, som stationær eller selvkørende.
Faresin en af verdens største og mest moderne fabrikker.
Stor holdbarhed sikres ved anvendelse af højstyrke stål.
En, to eller tre hjul aksler, faste eller drejbar.
Lav læssehøjde er en af de mange Faresins fordele.

Din expert i kvalitetsudstyr 
til foder håndtering 

Vi er aldrig længere væk end telefonen 8687 7688 Ag
ro

X.
dk



Grovfodermagasin
One2Feed Magasin leveres 
mobilt eller stationært fra 12 m3 
til 48 m3.

Ensilage i blokke eller løst.
Vandret hydraulisk fremdrift 
Walking Floor flytter ensilagen 
samlet. Altid friskt foder, først 
ind først ud.

Intet spild, sikker dosering.
Minimal vedligehold.

Silocutter
Tysk produceret kvalitet fra 
Bressel und Lade.

Hærdede spyd i bøsninger
Kraftige hydr. cylindre, hærdede
bolte og messingbøsninger i
drejepunkterne.

Stort program fra 94 cm til 262 
cm bredde. 
Fra 0,6 m3 til 3,2 m3 
rumindhold.

Silograb
Ingen redskabsskift med de 
Hollandske producerede
Holaras silograb. Fra 180 cm til 
260 cm i bredden.

Det ideelle redskab til læsning
af såvel ensilage som kraftfoder.

Høj kvalitet med helstøbte 
lejehuse, kraftig og 
gennemprøvet opbygning.
Kan leveres med højtip.

One2Feed Mix
3,5 m3 2-snegls vertikalblander 
fremstillet i rustfrit stål.
400 V strømforsyning, 24 timers 
drift.

Udfodring med sidelåger eller
tværliggende aflæssebånd.

Logisk og brugervenlig styring,
trådløst fra stald, stuehus
eller via internettet.
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Kreaturvogne
NOC Kreaturvogne er dansk
produceret og absolut en af 
markedets stærkeste vogne.

Hydraulisk hæve-sænke
Monteret med store 
lastvognshjul.

Fra 5 m til 12 m. længde.
Kan leveres med fangefold, 
m.m.

Kalvehytter
Amerikanske Calf-Tel hytter med 
10 års garanti.
Stor strøåbning i bag.

Maksimal ventilation, sikker
sol og UV beskyttelse.

Med USA løbegård (som vist)
eller DeLuxe løbegård.

Fælles hytter med frontlåge 
eller løbegård.

Kalvebokse
Helstøbte plast fronter, sider
og bagstykker sammenbygges 
let, hurtig og fleksibelt.

Justerbar åbning i siderne sikrer
kontakt mellem kalvene.

Kan let omdannes til 
fællesbokse for 2 til 4 kalve.

TriXon
Effektiv staldrengøring med
kraftig selvlæssende skrabe-,
feje- og strømaskine.

3 cyl. Kubota dieselmotor
Store hjul, 2 WD eller 4 WD.

Hydraulisk løft og sving af
Sidekost. Kraftig blæser til alle 
former for strømidler.



BRUGTBØRS
Ring og få et godt tilbud - Brugte blandere købes kontant

Biga 12 m3

Pris: 45.000,-

Mullerup Stationær 30 m3

Pris: 145.000,-

RMH WAV 26 m3

Pris: 49.000,-

Cormall Stationær 22 m3

Pris: 65.000,-

Tim 5,5 T fodervogn
Pris: 14.500,-

Påslag 16 m3

Pris: 40.000,-

Pelikanskovl 220 cm
Pris: 9.500,-

Kuhn Strømaskine
Pris: 42.000,-

Net & sandsække

Ensilageplastik

Underfolie

TexPower
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.

Sandsække
Med indvævet lukkesnor.

Jumboholder
Kraftigt stativ passende
til små som store 
ruller.
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