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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.



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


