
Teleskoplæssere
AgroX markedsfører også Faresin’s 
brede program af teleskoplæssere 
med op til 18 meters løftehøjde 
og 4.500 kg løftekapacitet. 
Trækkraften kommer fra stærke 
Iveco eller Deutz motorer.

1til 3 snegle
De effektive Faresin Magnum fås i 
størrelser fra 9-46 kubikmeter og 
med en, to eller tre lodretstående 
blandesnegle, som sikrer en hurtig 
og effektiv blanding af foderet.

Din expert i kvalitetsudstyr 
til foderhåndtering 

Vi er aldrig længere væk end telefonen 8687 7688 Ag
ro

X.
dk

AgroX
- 18 års erfaring indenfor fuldfoderblandere

Når du køber en Faresin fuldfoderblander hos AgroX, er der masser af ekspertise at trække på. Det er nemlig 
18 år siden, at Hans Scriver grundlagde firmaet RMH Maskiner og begyndte at importere og markedsføre 
fuldfoderblandere. For et par år siden skiftede firmaet til de bomstærke og effektive Faresin fuldfoderblandere. 
Programmet omfatter en lang række modeller af selvkørende fuldfoderblandere, trailerblandere og stationære 
fuldfoderblandere. Det betyder, at der findes en blander til ethvert behov.  

Miljø-
teknologi-
ordningen

Fuldfoderblandere
Ring til os inden du beslutter dig 
for et køb. Vi har konkurrence-

dygtige priser på fuldfoder-
blandere i alle størrelser.



En
sikker  

investe-
ring

Høj kvalitet 
en selvfølge

Faresin blandere er 
fremstillet af

højkvalitetsstål ST 52 
med stor slidstyrke.

Faresin blandere
• Sideplader 8 mm stål ST 52

• Blandesnegle 16 mm stål ST 52

• Bundplade 15, 20 eller 25 mm stål ST 52

Vejesystem

Vejesystemet til Faresin fuldfoderblanderne giver hurtig og sikker læsning 
af foder med et ekstra trådløst display i læssemaskinen. Opsamlede data 

kan overføres med USB stik eller trådløst til pc’en.

Optimale blandeegenskaber 

Hurtig, homogen og luftig blanding af alle typer fodermidler 
med et, to eller tre specialdesignede Faresin blandesnegle, 

med ekstra tømme og belufteskær.

Ekstra lav læssehøjde 

For lavere læssehøjde kan blanderen nedbygges 
midt på, fortsat med optimalt udnyttelse af hele 

rumindholdet.

Aflæsning efter behov 

Aflæsning efter ønske. Foran eller bagpå, 
venstre eller højre side, med låge eller 

bånd. 
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Høj 
komfort

Selvkørende
• Læssefræser med markedets højeste kapacitet.  

• Læsseelevator med 60 cm bredt læssebånd.

Servicevenlig 
Deutz motor og Sauer Danfoss hydraulik. Alt er monteret 

bag på maskinen, så føreren er sikret mod støj. Motoren 
er beskyttet mod støvgener. Let adgang til service og 

vedligehold.

4 hjulsstyring 
Forhjulsstyring, 4 hjulsstyring eller krabbestyring 
gør maskinen særdeles manøvre dygtig. Store 
435/50 x 19,5 dæk, hydraulisk affjedring og 

4 WD.

Sikker udtagning 
Intet spild. Ensilagestakken efterlades 

med en glat og fast overflade, 
der forhindrer varmedannelse. 
Læsser problemfrit alle typer 

fodermidler.
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Driftsikkerhed og fleksibilitet 
er nøgleord for One2Feed. 
3,5 m3 blandekar fremstillet i 100 % rustfrit stål, leveres med låge i siderne 
eller med aflæssebånd. Kan monteres med foderindskubber til restfoder.

One2Feed Mix 
One2Feed Mix er en 

skinneophængt 2-snegls 
vertikalblander med 400 Volt 

strømforsyning. Frekvensstyrede 
blandemotorer og kørermotorer 
sikrer skånsom opstart og trinløs 

hastighedsregulering. 

One2Feed Grovfodermagasiner 
Vandret lagring og langsom fremføring af ensilagen, derved 

undgås iltning og det sikres at det ældste foder anvendes 
først. Der kan således læsses grovfoder til 2-3 dage uden 

forringelse af foderkvaliteten.


