
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 9 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 
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Vi er aldrig længere væk end telefonen 8687 7688



Din expert i kvalitetsudstyr 
til kalveopdræt 

Enkelthytter 
Fælleshytter

Kalvebokse
Agro X er forhandler af Calf-Tel, der er synonym 

med et kvalitetsprodukt inden for kalvehytter. Kalve-
hytterne er fremstillet af højvægts-polyethylen og er 

derfor utrolige stærke. Dette er en af årsagerne til, at 
der ydes 10 års garanti på hytterne.

Med Calf-Tel kalvehytter er grunden lagt til at forbedre 
kalvesundheden med høj daglig vækst, lav dødelighed og 

reduceret medicinforbrug og lavere dyrlæge omkostninger.

Kalvehytter med 10 års garanti

Enkelthytter og fælleshytter

DeLuxe løbegård. 
Fremstillet i galvaniseret 

firkantprofil. Løbegården 
kan vippes op over hytten.

USA løbegård fremstillet i 
6 mm galvaniseret rionet. 

En billig og enkel løsning.

Hytterne har 
foderåbningen i siden. 

Når de stilles op af 
hinanden kan kalvene 

røre hinanden, og dermed 
opfyldes lovkravet.

Frontlåge eller løbegård

Løbegård i 3/4” 
galvaniseret stålrør. 

Her monteret med 
foder- og hø- automat, 

samt foderkrybbe.

Frontlåge direkte 
på hytterne i 3/4” 

galvaniseret stålrør. 
Her monteret med 2 

foderkrybber.
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Indendørs enkeltbokse

Fælleshytter

Frontlåge eller løbegård

Fælleshytter

Hytternes indvendige mål
208 x 260 x 180 cm = 5,4 m2

Vi er aldrig længere væk end telefonen
     8687 7688
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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.

Ring tilLejf Simonsen på 30 50 44 05 og få et godt tilbud eller byttepris på eksisterende
anlæg


