Belt Feeder, Belt Conveyor
Tuorerehun jakelun
tehokas tiennäyttäjä
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Belt Feeder
Kaikki hyvä tulee ylhäältä!
GEA Belt Feeder -nauharuokkija on ensimmäinen askel
kohti automaattista rehunjakelua. Se on pieni ja joustava mutta taloudellisesti varsin vakuuttava ratkaisu:
hihnakuljettimen ja liukuluistin yhdistelmän ansiosta eri
eläinryhmille voidaan jakaa pienempiä tuorerehuannoksia
useamman kerran päivässä. Belt Feeder annostelee
rehumäärän aina yhtä tarkasti, ja eläimet saavat nauttia
sen työn tuloksista: rauhallisessa navetassa tasainen
rehunsaanti parantaa myös rehun hyötykäyttöastetta.
Ruokinta sujuu kuin rasvattuna
Pituudeltaan joustava ja kulloisinkiin olosuhteisiin
mukautuva Belt Feeder tuo navettaan metrikaupalla
tehokkuutta. Telineeseen tai kattorakenteeseen kiinnitettävä vaijeriohjattu kelkka annostelee rehua niin
kapeille kuin leveille ruokintapöydille. Vähän tilaa tarvitsevan rakenteensa ansiosta järjestelmä ei myöskään
rasita isännän kukkaroa kohtuuttomasti. Siirry sinäkin
automaattisen rehunjakeluun Belt Feederin avulla:
yksinkertaista, turvallista ja ehdottoman taloudellista!
Herkeämätöntä hyötyä
• tuottavaa rehunjakelua: vähän tilaa tarvitsevan
rakenteen ansiosta investointi ei rasita myöskään
kukkaroa kohtuuttomasti
• ainoa liikkuva malli, jonka hankinta todella kannattaa:
edestakaisin kulkeva, teräsvaijerin avulla ohjattava
kelkka useamman kerran päivässä tapahtuvaa
rehunjakelua varten
• käynnistys napinpainalluksella: yksinkertainen ja
käyttäjäystävällinen ohjaus
• GEA Farm Technologies -laitteiden tapaan tunnetusti
luotettava: pitkäikäiset osat tarvitsevat vain vähän
huoltoa

Tekniset tiedot
Osanumero
B8045 ...................
B8045-DD .............
Aura:
BF45 ......................
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Hihnakuljettimen leveys
[cm]

Kuljetuspituus
[maks. m]

Moottorin teho
[kW]

45
45

40
90

4,0
2 x 3.0

45

-

0.75

Belt Conveyor
Luotettava rehunkuljettaja
Belt Conveyor hihnakuljetin on automaattisen rehunjakelun ahkera apulainen: se kuljettaa tuorerehueriä
säiliöiden, siilojen, sekoittimien ja jakeluhihnojen välillä
uupumatta niin lyhyet kuin pitkätkin matkat. On aina
hyvä tietää, että kulissien takana huhkii luotettava ja
tarkka apulainen. Sen ansiosta voit olla varma, että
rehunjakelu toimii täsmälleen siten kuin sinä haluat.
Sitkeä ja sisukas
Profiililtaan V-kirjaimen muotoinen kuljetin johdattaa
rehuainekset metri metriltä kohti määränpäätä, ja sille on
samantekevää, kulkeeko reitti vaakasuoraan vai ala- tai
ylämäkeen. Taukoamatta toistuvat liikkeellelähdöt, rehun
pudotukset ja pysähtymiset eivät Belt Conveyoria rasita,
sillä sen vankka ja vähän huoltoa tarvitseva rakenne on
suunniteltu pitkiä käyntiaikoja varten. Millaisia kuljetusreittejä ikinä tarvitsetkin: kun Belt Conveyor yhdistetään
rehusäiliöön, niin rehun kuljetuksesta ei tarvitse sen
enempiä huolehtia.
Puhtaus on valttia
• perinpohjaista puhtautta profiilia myöten: V:n muotoiseen kourukuljettimeen voi valita sileän tai kuvioidun
kuljetusalustan säilörehua jne. varten.
• alas, ylös ja pilkulleen perille: asennus vaakasuoraan ja
alas- tai ylöspäin kulkevasti mahdollista
• yleisliitännät: eri pituudet voi liittää ongelmitta kaikkiin
rehunsekoitus- ja jakeluprosessin asemiin
• maksimaalista tehokkuutta myös kulissien takana: vain
vähän huoltoa tarvitseva ja tunnetusti hyvä GEA Farm
Technologies -tekniikka, jossa luotettava ohjaus

Tekniset tiedot
Osanumero
B7045 ..............
B8045 ..............
B7060 ..............
B8060 ..............

Hihnakuljettimen leveys
[cm]

Kuljetuspituus
[maks. m]

Moottorin teho
[kW]

45
45
60
60

12
40
12
30

2,2
4,0
2,2
4,0
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Vestergade 11 B, DK-5540 Ullerslev
Tel. +45 6335 1422, Fax +45 6335 1400
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SF-20380 Turku
Tel. +358 405648484
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