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Vi glæder os til at samarbejde med dig !

I 2014 har ACO FunkI overtaget Egebjerg Interna-
tional A/S og det har resulteret i endnu stærkere 
produktprogram med 2 produktlinjer - FunkI og EGE-
BJERG, der kan kombineres efter dine behov.

Hos ACO FunkI arbejder vi meget målrettet på at have 
den bedste kvalitet og de mest gennemtænkte sys-
temer på verdensmarkedet. Vi byder gerne ind med 
rådgivning og en høj arbejdsmoral hvor og hvornår 
vores kunder har behov for det. Har du stalden - fire 
rå vægge og et tag, et vi klar med resten - og det 
betyder individuelle løsninger ned til mindste detalje.

VelKommeN til aCo FUNKi 
Om os

ACO FunkI er en virksomhed, som har specialiseret 
sig i udvikling og produktion af staldudstyr til 
svineproducenter i hele verden. 

ACO FunkI er en stabil virksomhed med medar-
bejdere fordelt på kontorer i Danmark, Tyskland, 
Frankrig, Spanien, Polen, Rusland, ukraine og kina. 
Vi blev i 2004 en del af den verdensomspændende 
tyske ACO  koncern med mere end 4200 medarbej-
dere på verdensplan. 
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VelKommeN til aCo FUNKi 
Om os

ACO FunkI A/S I kirkevænget 5 I 7400 Herning I Denmark
T. +45 97 11 96 00 I F. +45 97 11 96 77 I www.acofunki.dk I www.egebjerg.com

birK-daHl staldiNdretNiNg
kim Rosendahl, Leif Rosendahl 
Skånevej 8, 6230 Rødekro   
Tlf. 74 83 18 18
 
borNHolms agro & VeNtilatioNsserViCe
Finn Stenbye 
Borrelyngvej 7C, 3790 Hasle 
Tlf. 56 96 51 49    

brogaard moNtage
Brogaard montage 
Sensommervej 122, 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 80 11 74   

FYNsK moNtage
Skipper / Gitte Gormsen 
Håndværkevej 18, 5550 Langeskov 
Tlf. 65 38 31 63 
næstvedvej 356, 4100 Ringsted 
Tlf. 70 22 31 63   

tP staldiNdretNiNg
Peter Søndergaard, Ole Søndergaard 
Møllebjerget 23, 7990 Øster Assels  
Tlf. 97 76 42 85
 
VaNggaard staldmoNtage
Jan Vanggaard 
Elmevej 50, 9700 Brønderslev 
Tlf. 40 56 05 87

VeNdsYssel laNdbrUgsserViCe
Jan Christensen 
Mads Clausens Vej 26, 9800 Hjørring 
Tlf. 98 90 34 34 

WiNtHer staldiNdretNiNg
Henrik Winther, Jan Juul 
Bohrsvej 1, 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 80 60 20

KoNtaKt Vores ForHaNdlere

KoNtaKt Vores salgsKoNsUleNter

ACO FunkIs hovedkontor samt produktions- og lagerfaciliteter er beliggende i Herning. Her har vi også vores 
store Showroom, hvor du kan gå på opdagelse i det enorme udvalg af staldinventar til svin og få masser af 
inspiration, råd og vejledning! 

KoNtaKt os

arne brændgaard
T. 29 40 35 95

andrei Nanboe
T. 24 64 16 96

lindy Christensen
T. 23 72 23 61

jacob boe madsen
T. 23 45 09 29

Peder Krøjgaard
T. 20 45 58 14

Sjælland nord-/Østjylland Fyn/Sydjylland Midtjylland Danmark
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ld-boKs

æde-/HVileboKs

egebjerg boKs

i lØbe-/drægtigHedsstalde i 
Vi ti lbyder løbe- og drægtighedsbokse. Med vores bokse er du sikker på, 

at funktion og kvalitet matcher dine krav - og lovgivningen…
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i æde-/HVileboKs i
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å åben at du kan løbe i den...

Ade-/hvileboks fra Egebjerg produktlinje er udviklet og forbedret gen-
nem en årrække med henblik på at sikre soens sikkerhed og minimere 
aggressioner under fodring. Og den rummer mange fordele:

mere plads
Egebjergs æde-/hvileboks giver mere plads til søerne, på et mindre areal 
end andre bokse på markedet. Og hvis man sammenligner æde-/hvile-
bokse med ESF systemer, der indrettes efter anbefalingerne fra VSP 
(Videncenter for Svineproduktion), vil arealforbruget være det samme. 
Man får altså fri mulighed for at vælge det system, der passer til egne 
ønsker.

Hurtig indkøring
Med æde-/hvilebokse får man et system til løsgående søer, der er let 
at indkøre - for både dyr og personale. Der er ikke behov for specielle 
træningsstier til polte i et system med æde-/hvilebokse.

lav vedligeholdelse
Den løbende vedligeholdelse af æde-/hvilebokse er minimal.

Flere størrelser
ACO FunkI kan naturligvis levere bokse, der lever op til VSP's anbefalin-
ger. Med et æde-/hvilebokse system er man uafhængig af avancerede 
computer- og elektronikløsninger; kombineret med et helt almindeligt 
tørfodringsanlæg, gerne fra MASTER Chain® serie, har du et driftssikkert 
anlæg til dine søer (se side 54).

Unikke låsesystemer 
Egebjergs æde-/hvileboks er udstyret med et unikt låsesystem, der for-
hindrer, at to søer kommer ind i boksen samtidig. Og skulle det alligevel 
ske, sikrer vores fleksible forbindelsesstang, at den bagerste so altid 
kan komme ud og ikke lider overlast. Egebjergs æde-/hvileboks er den 
eneste på markedet, der sikrer søerne så grundigt!

Og der er faktisk endnu et område, hvor Egebjergs æde-/hvileboks er et 
skridt foran: Låsesystemet gør det muligt at låse alle bokse på én gang 
- automatisk eller manuelt - eller blot at låse en 
enkelt boks.

Vidste du at…
…Hvis du har 400 søer i drægtighedsstalden og kan 
spare 1 sekund i arbejdstid pr. dag pr. so, bliver det til 
en hel arbejdsuge på et år

Ingen generende rør over soen, 3 søer kan nåes fra fra samme position.
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i KombiNeret lØbe-og drægtigHedsaFdeliNg i  
Går du med tanker om at lave en løbeafdeling til løsgående søer, og sam-
tidig har behov for en ny drægtighedsstald, er det helt oplagt at vælge en 
kombineret løbe- og drægtighedsstald.

Herved får du mulighed for at gruppere søerne på det optimale tidspunkt, 
og du behøver ikke flytte rundt på søerne. Det bliver også langt nemmere at 
bevare overblikket i stalden. 

Det åbne design på Egebjergs æde-/hvileboks gør det muligt at inseminere 
og stimulere soen, og boksen har mange andre fordele:
- Ingen generende rør over soen; nem inseminering
- Godt logistisk overblik
- Minimal flytning af søer
- Fremtidssikret i forhold til eventuel ny lovgivning
- Opfylder uk-krav
- God dyrevelfærd
- Mulighed for at gruppere søerne umiddelbart efter fravænning

“Egebjergs æde-/hvileboks forener kvalitet og 
optimal udformning, der sikrer god visuel og fysisk 
kontakt med søerne"
Lars Friberg, Alsted Opformering

“Kvaliteten er i orden og æde-/hvilebokse er et 
produktionssikkert system. Der er ikke rigtig nogen 
oplæring i brugen af æde-/hvileboksene. De virker 
fra dag ét"
Michael Møller, Haverslev Vestergaard

Vores kunder siger:
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Vores kunder siger:

æ
d

e-/H
Vileb

o
K

s
k

om
bineret løbe-/dræ

gtighedsafdeling

• Tophængt baglåge 
 - sikrer nem adgang til soen

•  Rustfri krybber 

• Velegnet som løbeboks

• Let tilsyn, scanning og behandling  
 af dyrene giver bedre produktion  
 og mindre tidsforbrug

• Boksen kan tilpasses alle 
 gulvtyper med multijusterbar fod 

Carsten Jensen, Skals, I/S Risgården:
“Egebjergs æde-/hvileboks har de ubetinget bedste 
arbejdsforhold. Søerne lærer hurtigt at bruge boksen, 
de har frit udsyn til krybben gennem tremmerne fortil 
og der er lukket inventar på bokssiderne, så de får den 
nødvendige ro, når de æder og hviler."

i god orNeKoNtaKt i æde-/HVileboKse i 

Med æde-/hvilebokse i drægtighedsstalden, er det 
let for driftslederen at få overblik, og meget let at 
tilse søerne dagligt.

Vores kunder siger:
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i traditioNel lØbeaFdeliNg i

"Egebjergs boks er den mest fleksible og gennemtænkte på markedet. Boksen er den helt 
rigtige kombination af åbne og lukkede områder, og saloonlågerne er nemme at åbne med 
én hånd, når søerne skal flyttes"
Rene Møller, Them

• Gode forhold for både søer og 
 personale

•  Maksimal ornekontakt

• Med Egebjergs bokse sparer du  
 plads målt i totalareal, det vil  
 sige mere dyrevelfærd for færre  
 penge

Vores kunder siger:

effektivitet og rationel arbejdsgang
-  nem adgang og gode pladsforhold for so såvel som personale
-  Sikrer optimal stimulering og løbetidspunkt

slip for omløbere
-  Den afskærmede krybbe giver rolig ædesituation 
 og dermed lavt stressniveau

-  Stor åbningsgrad i forværk/frontlåge giver maksimal ornekontakt 
 og sikrer tydelige brunsttegn

sikkerhed for søerne
-  Afrundede inventardele og fokus på finish minimerer skadesrisiko
-  Multijusterbar fod

optimal reproduktion!
Maksimal pladsudnyttelse: Markedets mest fleksible boks, der opfylder 
anbefalingerne til boksstørrelse - vel at mærke på det mindst mulige ar-
eal. Hvis der samtidig vælges rustfri, ophængt krybbe, får søerne størst 
muligt liggeareal, idet de kan udnytte pladsen under krybben.
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KrYbber, ForVærK og FroNtlåger
Vi har en løsning der passer ti l  netop dine behov

rustfri stål krybber det holder
Vores program af rustfri stålkrybber er skræddersyet til vores bokse 
og din stald:

• Kanter bukket indefra og ud i forhold til krybben  
 - sikrer høj hygiejne i krybberne

• Ombukkede kanter minimerer foderspild 
 - lavere foderforbrug

• Plads under krybben giver soen yderligere plads 
 - mere dyrevelfærd

• Let koordinering i byggefase 
 - billigere etablering

Frontlåger og forværksrør - til netop dit behov
uanset om du vælger forværksrør eller frontlåger kan ACO FunkI 
levere vandføringen i rustfrit stål, som en del af vores standard 
løsning - en nippel pr. to søer giver en meget sikker vandforsyning til 
dine søer.

Forværksrør
ACO FunkI kan levere faste forværksrør kombineret med rustfri 
stålkrybber med høj forkant. Det giver en meget solid løsning med 
høj hygiejne både i og under truget.
Dobbeltrækker giver mulighed for fælles forværksrør.

Frontlåger
Frontlåger kan kombineres med rustfri stålkrybber eller polymer-
betonkrybber alt efter dine ønsker.
Frontlåger kan kombineres med ACO FunkIs høje vandrørsføring, 
hvilket giver mulighed for at personale kan følge søerne ud gennem 
frontlågen.

Forværksforlængelse
Med vores forværksforlængelse kan du forlænge boksen - både ved 
nyetablering og på mange af de eksisterende bokse. Et unikt tiltag 
for dyrevelfærd, mere dyrevelfærd for få penge.

Forværksrør + rustfri krybbe

Frontlåge + rustfri krybbe

Forværksrør + forværksforlænger 
+ rustfri krybbe

Høj frontlåge + rustfri krybbe 
+ høj rørføring

Forværksrør + polyesterkrybbe

Frontlåge + polymerkrybbe + 
antispildrør
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egebjerg boKse
Traditionel løbestald

FaKta 
Liggelængde: 190-200 cm/200-210 cm (v/forværksforlængelse) 

Højde:  113,3 cm
Bredde: 55-75 cm (60-70 cm ved frontlåge)
Stolpe: 40 x 40 x 4 mm 
Bagben: 25 mm massivt støbejern
nederste rør: 33,7 x 2,65 mm
Øverste rør: 33,7 x 2,65 mm
Tremmer: 12 mm massivt rundjern
Saloonlåge rør: 33,7 x 2,65 mm
udførelse: Varmgalvaniseret
Vandfremføring: 1" galvaniseret eller rustfrit rør
Vandtildeling: ½" rustfrit rør, rustfri ventil. 1 pr. 2 bokse
Bemærk: Husk at bestille gulvbefæstigelse

Totalmål 237/247 cm

190/200 cm - Låge ind

200/210 cm - Låge ud

Fod kan roteres og 
justeres op og ned, 
så boksen kan til-
passes alle gulvtyper

Vendbar saloonlåge
giver mulighed 
for 2 bokslængder

Bemærk: fås med forværksforlængelse til længde 200/210 cm

15,8 cm Multijusterbar fod

VaNdForsYNiNg til so
Varenr. betegnelse
58955 Vandrørssæt rustfrit 2 søer. Stålkrybbe

Beregn 1 sæt til 2 søer58956 Vandrørssæt rustfrit 2 søer. Polykrybbe
58910 Vandrørssæt høj rørføring til stålkrybbe
58911 Vandrørssæt høj rørføring til polykrybbe
93469 MASTER FLOW inkl.  ½'' prop

4900485 Montagesæt forværk MASTER FLOW
4900486 Montagesæt tremmer MASTER FLOW

tilbeHØr
Varenr. betegnelse

G62056 Forværksforlængelse 10 cm
1200377 Forværksforlænger til polytrug, inkl. skruer

30601 Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605 Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolte, 80-100 mm

4800020 T-bolt for beton spalter rustfri 10 stk.

1   boKsside     
Varenr. betegnelse
G62341 Boksside 195 cm standard
12895 Beslag t/montage kote 0 forreste stolpe

 2         endeskillerum
G62524 Endeskillerum boksside til løs stolpe

4000890 Inn-O-FLEX fastboltningsstolpe spalter
12895 Beslag t/montage kote 0 forreste stolpe

 3          Frontstolpe
G62546 Stolpe 40X40 mm, 30 cm forværk, betongulv
G62056 Forværksforlængelse 10 cm

4   salooNlåge
Varenr. betegnelse
62420 Saloonlåger til bokse 55-70 cm c/c

G62450 Gavlbeslag til saloonlåge

5    KrYbbe rUstFri
Varenr. betegnelse

Ved forværksrør (bestil antal løbende meter)
96180 Stålkrybbe t/plastsam. t/bokse m/forv.rør
31040 Endegavle i plast til stålkrybbe forværk, inkl. beslag
96183 Stålkrybbe t/bokse frontrør m/svejst gav

1700042 Samlingssæt til stålkrybber forværk, inkl. beslag
Ved frontudgang (bestil antal løbende meter)

96181 Stålkrybbe t/plastsam. t/bokse m/frontud
1700045 Endegavle plast til stålkrybbe frontlåge, inkl. beslag

96182 Stålkrybbe m/svejste gavle/frontlåge
1700046 Samlingssæt til stålkrybbe frontlåge, inkl. beslag

tilbehør
31025 Endegavlsæt i plast til 1 stålkrybbe
31030 Samlingssæt i plast til 1 stålkrybbe

FroNtlåge inkl. beslag
Varenr. betegnelse
G62615 Frontlåge til boksbredde 60 cm
G62620 Frontlåge til boksbredde 65 cm
G62625 Frontlåge til boksbredde 70 cm
G62616 Frontlåge høj til boksbredde 60 cm
G62621 Frontlåge høj til boksbredde 65 cm
G62626 Frontlåge høj til boksbredde 70 cm

rØr til boKs med ForVærK
Det ene rør kan benyttes til vandføring. 
Bestil antal løbende meter. Vælg mellem: 

Varenr. betegnelse
1900250 1'' rør RF 6 meter m/muffe

94001 1'' galv. rør 6 m uden gevind inkl. rørsamling 
12100333 Slutmuffe RF 1''
12100305 Slutmuffe 1'' RG

16383 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 7 stk.
16382 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 6 stk.
16381 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 5 stk.
16376 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 1 stk.

Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

egebjerg boks

Multijusterbar fod
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egebjerg boKse
Traditionel løbestald

 æde-/HVileboKs
kombineret løbe-/drægtighedsstald

FaKta 
Liggelængde:  200/210 cm (v/forværksforlængelse) 
Højde: 103,3 cm 
Bredde: 65/70 cm
Stolpe: 40 x 40 x 4 mm
Bagben: 25 mm massivt støbejern
Vandrette rør: 33,7 x 2,65 mm
Forlåge/baglåge: Sidehængt/tophængt
Lukkesystem: Integreret i bokssiden
udførelse: Varmgalvaniseret
Vandfremføring: 1" galvaniseret eller rustfrit rør
Vandtildeling: ½" rustfrit rør, rustfri ventil. 1 pr. 2 bokse

Løs stolpe

Bemærk: fås med forværksforlængelse til længde 210 cm

23
 c

m

200/210 cm

M
in

. 8
0 

cm

      35 cm

Multijusterbar fod
15,8 cm

Totalmål 234/244 cm3   For- og baglåge
Varenr. betegnelse

G62134 For/baglåge bredde 60 cm
G62135 For/baglåge bredde 65 cm
G62136 For/baglåge bredde 70 cm

4   CeNtraloPlUK
Varenr. betegnelse
62142 Oplukkesystem æde-/hvileboks, manuelt (20 stier)
62156 Oplukkesystem luftcylinder æde-/hvileboks 2008 (20 stier)

Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

æde-/hvileboks

Multijusterbar fod

1   boKsside  æde-/HVileboKs    
Varenr. betegnelse
G62051 Inn-O-STALL®  Æde-/hvileboksside 234 cm
12895 Beslag t/montage kote 0 forreste stolpe

 2       endeskillerum
Varenr. betegnelse

G62067 Endestk. 200 cm æde/hvile t/løs stolpe
4000890 Inn-O-FLEX fastboltningsstolpe spalter
4000891 Inn-O-FLEX høj fastb. stolpe t/spalter

5   KrYbbe rUstFri
Varenr. betegnelse

Ved forværksrør (bestil antal løbende meter)
96180 Stålkrybbe t/plastsam. t/bokse m/forv.rør
31040 Endegavle i plast til stålkrybbe forværk, inkl. beslag
96183 Stålkrybbe t/bokse frontrør m/svejst gav

1700042 Samlingssæt til stålkrybber forværk, inkl. beslag
Ved frontudgang (bestil antal løbende meter)

96181 Stålkrybbe t/plastsam. t/bokse m/frontud
1700045 Endegavle plast til stålkrybbe frontlåge, inkl. beslag

96182 Stålkrybbe m/svejste gavle/frontlåge
1700046 Samlingssæt til stålkrybbe frontlåge, inkl. beslag

tilbehør
31025 Plast endebund set til 1 krybbe
31030 Plast samlestykke sæt til 1 krybbe

FroNtlåge inkl. beslag
Varenr. betegnelse
G62615 Frontlåge til boksbredde 60 cm
G62620 Frontlåge til boksbredde 65 cm
G62625 Frontlåge til boksbredde 70 cm
G62616 Frontlåge høj til boksbredde 60 cm
G62621 Frontlåge høj til boksbredde 65 cm
G62626 Frontlåge høj til boksbredde 70 cm

VaNdForsYNiNg til so
Varenr. betegnelse
58955 Vandrørssæt rustfrit 2 søer. Stålkrybbe

Beregn 1 sæt til 2 søer58956 Vandrørssæt rustfrit 2 søer. Polykrybbe
58910 Vandrørssæt høj rørføring til stålkrybbe
58911 Vandrørssæt høj rørføring til polykrybbe
93469 MASTER FLOW inkl.  ½'' prop

4900485 Montagesæt forværk MASTER FLOW
4900486 Montagesæt tremmer MASTER FLOW

tilbeHØr
Varenr. betegnelse

G62056 Forværksforlængelse 10 cm
30601 Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605 Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolte

rØr til boKs med ForVærK
Det ene rør kan benyttes til vandføring. 
Bestil antal løbende meter. Vælg mellem: 

Varenr. betegnelse
1900250 1'' rør RF 6 meter m/muffe

94001 1'' galv. rør 6 m uden gevind inkl. rørsamling 
12100333 Slutmuffe 1'' rustfri
12100305 Slutmuffe 1'' galvaniseret

rørholdere
16383 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 7 stk.
16382 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 6 stk.
16381 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 5 stk.
16376 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 1 stk.
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ld-boKs
Traditionel løbestald

FaKta 
Liggelængde:  190 / 200 cm (v/forværksforlængelse)

Højde: 200 cm 
Bredde: 65 cm
Stolper: 40 x 40 x 4 mm
Øverste rør : 33,7 x 2,65 mm
nederste rør: 33,7 x 2,65 mm
Tremmer: 14 mm massivt rundjern
For- og baglåge: Sidehængt
Lukkesystem: I 2 meters højde
udførelse: Varmgalvaniseret
Vandfremføring: I 2 meters højde: 1" galvaniseret eller rustfrit rør
Vandtildeling: ½" rustfrit rør, rustfri ventil. 1 pr. 2 bokse

Bemærk fås med forværksforlængelse til længde 200 cm

17,8 cm 15,8 cm 23
 c

m

44 cm 190/200 cm

35 cm

216 cm

Totalmål 268/278 cm

Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

3   For- og baglåge     
Varenr. betegnelse

G62255 For- & baglåge LD-boks galvaniseret

FroNtlåge    
Varenr. betegnelse

G62621 Frontlåge høj til boksbredde 65 cm

4   CeNtraloPlUK
Varenr. betegnelse
62260 Centralopluk LD -boks max. 40 bokse

1   ld boKsside
Varenr. betegnelse

G62205 LD-boks side 190 cm

  2      endeskillerum
Varenr. Betegnelse

G62215 LD-boks endeskillerum 190 cm
G62285 For- & bagstolpe mod mur LD-boks galv.

VaNdForsYNiNg til so
Varenr. betegnelse

1700018 Vandrørsæt til LD boks med stålkrybbe
1700019 Vandrørsæt til LD boks med  polykrybbe

ld-boks

5   KrYbbe rUstFri
Varenr. betegnelse

Ved frontudgang (bestil antal løbende meter)
96181 Stålkrybbe t/plastsam. t/bokse m/frontud.

1700045 Endegalve plast til stålkrybbe frontlåge
96182 Stålkrybbe m/svejste gavle/frontlåge

1700046 Samlingssæt til stålkrybbe frontlåge

rØr til boKs med ForVærK
Det ene rør kan benyttes til vandføring. 
Bestil antal løbende meter. Vælg mellem: 

Varenr. betegnelse
1900250 1'' rør RF 6 meter m/muffe

94001 1'' galv. rør 6 m uden gevind inkl. rørsamling 
12100333 Slutmuffe 1'' rustfri
12100305 Slutmuffe 1'' galvaniseret

rørholdere
16383 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 7 stk.
16382 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 6 stk.
16381 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 5 stk.
16376 Rørholder 1'' inkl. bolt og møtrik - 1 stk.



13www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600 www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600

ld-boKs
Traditionel løbestald

i seleCt  iNVeNtar i 
Inventar ti l  polte, orner og søer - f leksible og funktionelle løsninger, 

der kan ti lpasses alle behov...
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Polte, sØer og orNer
FunkI SELECT 

FaKta 
Højde:   110 cm 
Stolper:   50 x 50 x 4 mm
Høj stolpe:  202-212 cm
    

svejste inventarstykker og låger for seleCt:
Tremmer i fuld højde:  14 mm
Tremmer over plade:  12 mm
Planker:   40 mm PVC planker
U-profil over plade:  40 x 20 x 3 mm
udførelse:  Varmgalvaniseret

svejste solåger:
Tremmer i fuld højde:  14 mm
Tremmer over plade:  12 mm
Vandretliggende rør:  33,7 x 2,65 mm

3     iNVeNtar med tremmer og 
       PaNeler (lPl)

Varenr. type se
4020910 Skillerum LPL 4000 mm

 A+B

4020911 Skillerum LPL 6000 mm
4020914 Skillerum LPL 1500 mm
4000832 Låge LPL 1200 mm
4000833 Låge LPL 1450 mm
4000834 Låge LPL 1750 mm
4000492 Lågesæt for LPL
4000734 Sæt for LPL stolpe/stolpe
4000038 Sæt for LPL stolpe/væg eller planke

  4      tilbeHØr
Varenr. type

4000037 Beslag for planke
4500055 Gulv vinkel for planke, venstre
4500056 Gulv vinkel for planke, højre
4000412 Hjørne stolpe
4000414 Høj hjørne stolpe
4000470 Stolpe med forværk L3
4000488 U-profil for 5 planker og overrør inkl. skruer 
4900100 Montagesæt til skillerum mod skillerum 
4900802 Støttefod for spalter CLEAn-O-FLEX
4900806 Støttefod for beton  CLEAn-O-FLEX

1     iNVeNtar med tremmer (l):

Varenr. type se

4020969 Skillerum 110 L, 4000 mm

A+B

4020970 Skillerum 110 L, 6000 mm
4020973 Skillerum 110 L, 1500 mm

           2      låger
4000632 Låge L 1200 mm
4000633 Låge L 1450 mm
4000634 Låge L 1750 mm
4000494 Lågesæt for L
4000736 Sæt for L stolpe/stolpe
4000039 Sæt for L stolpe/væg eller plast 

inventarstykker og låger med planker 
for iNN-o-FleX (115 cm)*:
U-profiler: 1,5 mm rustfrit stål i patenteret udformning
Planker:  35 mm m/patenteret zig-zag afstivning
Rør:  33,7 x 2,65 mm varmgalvaniseret

stierne kan opbygges af iNN-o-FleX-komponen-
ter*, som giver utallige kombinationsmuligheder. 
Se eksempler til højre (C).**

* Kontakt os for mere information om INN-O-FLEX
** Tegningen er vejledende. Ændringer kan  
forekomme. 

1

1

2

3

4

a

1

1
2 3

b

C
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Polte, sØer og orNer
FunkI SELECT 
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liNesPilsaNlæg
Enkel og bil l ig løsning .. .

Beskæftigelses- og rodemateriale er lovkrav til alle dyr i alle staldafsnit, og for 
drægtige søer er der også krav om grovfoder. Halm opfylder kravene og er 
formentlig det mest anvendte materiale. 

Rådgivningsvirksomheden Byggeri & Teknik I/S anbefaler, at der i drægtigheds-
stalde etableres mekanisk udmugning, dvs. i praksis et linespilsanlæg, da tradi-
tionel gødningshåndtering efter træk- og slip-princippet ikke kan håndtere halm. 

Et linespilsanlæg er let at etablere, kræver minimal vedligeholdelse og kan fjerne 
al den halm, der kommer ned gennem spaltegulvet.

linespilsanlæg gør livet lettere
Hvis man ønsker at bruge strøelse i sine stalde, for at op-
fylde kravet til rode- og beskæftigelses materiale, er en 
løsning med selvopstrammende linespilsanlæg, garant 
for at du nemt får halmen ud af kanalerne igen.

Vores linespilsanlæg er enkelt og driftsikkert med mini-
male vedligeholdelsesomkostninger.

Skovlene har et tvangsstyret skovlblad, der altid vipper 
op ved returnering af skovlen, den kører derfor nemt    
henover gødningen i kanalen. Du kan have op til 3 meter 
brede kanaler uden indstøbningsjern til skovlene, da de 
kører på en almindelig kanalbund. Spil og motor er mon-
teret på væggen. Dette betyder, at der er meget få dele i 
kanalen og systemet er yderst driftsikkert.

Med et linespilsanlæg er der ingen be- grænsninger i 
halmmængde, og er derfor velegnet til stalde med søer i 
løsdrift samt områder med sygestier.

Rådgivningstjenesten anbefaler, at der i drægtigheds-
stalde etableres mekanisk udmugning, hvilket i praksis 
betyder linespilsanlæg under spalterne.

Linespilsanlæg giver dig mulighed for at lave hyppig 
udmugning, hvilket reducerer ammoniak- og lugt-emis-
ionen. kombinerer man dette med "gyllekøling" reducer-
er man emission yderligere og får derved et godt stald-
miljø og en minimeret påvirkning af miljøet. Sådanne 
tiltag bliver også taget i betragtning ved miljøansøgnin-
gen.

Et reb og en skovl - selvopstrammende! 
Et selvopstrammende linespilsanlæg er enkelt og drifts-
ikkert med minimale vedligeholdelsesomkostninger.

Kontakt os for at få mere information om linespilsanlæg.
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liNesPilsaNlæg
Enkel og bil l ig løsning .. .

liNesPilsaNlæg
Et reb og en skovl -  lang levetid...

Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

1  sKoVl
Højde på skovl = 30 cm
Bredde på skovl = kanalbredde minus 4 cm

Varenr. betegnelse
4700301 Bredde 100-150 cm
4700311 Bredde 150-200 cm
4700321 Bredde 200-250 cm
80251 Overkørsel 150 cm

En særdeles enkel slæbeskovl med få bevægelige dele.

Hjørneruller monteres i modsat ende af trækstationen og parallel-
forbinder to eller flere udmugningskanaler via 6" plastrør.

2  HjØrNe
Varenr. betegnelse
80201 Hjørne til linespilsanlæg

3  træKstatioN
Varenr. betegnelse
80001 Trækstation 2 Hk= 1,5 kw
80005 Vægmontagesæt til trækstation 

5  stYriNg
Varenr. betegnelse

71280700 Styreskab til 2 trækstationer
71280720 Start- og stopkontakt til 2 trækstationer

80745 Tidsrelæ H3CR-A-240 AC. Bruges, hvis skovlene skal 
køre flere gange frem og tilbage automatisk

80750 Microswitch 900 inkl. monteringsbeslag

 4  toV og Wire
Varenr. betegnelse
80605 Tov 18 mm i meter, brudstyrke 4720 kg
80614 Taifun wire 14 mm / linespilsanlæg i meter

• Når du bruger strøelse er line-
 spilsanlægget en enkel og billig  
 løsning til få halmen ud af 
 kanalerne igen
• Reducerer ammoniak- og lugt- 
 emission
• Minimale vedligeholdelses-
 omkostninger
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i Farestier i
Flere fravænnede grise og højere fravænningsvægt.

Holdbare søer, plads ti l  naturlig adfærd. Arbejdsef fektiv.



19www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600 www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600

• En sikker faring og beskyttelse af grisene er afgørende for 
at opnå mange fravænnede grise

• Lavt arbejdsforbrug ved tilsyn og behandling af so og pat-
tegrise samt ved rengøring af stier - tid er penge

mange fravænnede grise, høj fravænningsvægt
- Fareboksen er tilpasset soens anatomi og kan tilpasses soens størrelse. Det betyder sikker faring og lægge-/rejse-sig adfærd
- udformningen af bokssiden sikrer pattegrisene uhindret adgang til yveret
- Vipbare vinger minimerer riskoen for ihjellægning
- Markedets største klimakasse: Der er god plads til alle grise

arbejdseffektiv
- Glatte, rengøringsvenlige overflader og afrundede hjørner, der  
 minimerer risikoen for, at skidt samler sig

- Stærk og velafprøvet konstruktion, der har taget udgangspunkt i  
 optimalt overblik og adgang for personale

Unikt sotrug
- Sotrugets udformning og montering gør det muligt at have begrænset  
 eller slet ingen opstøbning, så soen kan udnytte pladsen nedenunder

- Fareboksen kan leveres med vippebart trug, hvilket gør det meget  
 nemt at tømme truget

Far
estald

S
ikker faring m

ed Egebjerg farestier ...
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egebjerg traditioNel Faresti
Inn-O-CRATE

traditioNel Faresti

Multijusterbar fareboks
Fortil kan boksen monteres i 5 forskellige positioner, og 
bagtil kan den, via baglågen, justeres næsten 30 cm!

Det afrundede design skåner søernes bagparti og giver 
god plads under faring.

De vippebare vinger gør det nemt for soen at rejse sig 
og beskytter pattegrisene, når hun lægger sig ned.

Sidevendte stier leveres også, kontakt os for information og tilbud.  
Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

1     sidestYKKe Faresti
Varenr. betegnelse

41933 Side H50 planke

3     For-/sideVæg Faresti
Varenr. betegnelse
30100 Plastplanke 250 mm længde 6 meter
30106 Plastplanke 750 mm længde 6 meter

4100500 H-profil 1005 mm inkl. samleskrue
4100657 U-profil 1005 mm inkl. samleskrue
3100500 H-profil 755 mm inkl. samleskrure
3100312 U-profil 755 mm inkl. samleskrue

4     FareboKs Xl
Varenr. betegnelse

2100201 Fareboks XL standard ekskl. krybbe
2100618 Fareboks XL med korte sider ekskl. krybbe
G43100 Fareboks m/frontlåge og trug
G43120 Fareboks XL m/vipbart trug på rist

5     sotrUg
42220 Sotrug dybtrukket

2900611 Rustfri sotrug med integreret nedløb, venstre
2900612 Rustfri sotrug med integreret nedløb, højre

23900078 Fugemasse 600 ml til 30 meter

2     oPlUKKeligt bagstYKKe Faresti      
Varenr. betegnelse

41963 Oplukkeligt bagstykke H50 1600 mm
41964 Oplukkeligt bagstykke H50 1700 mm
41965 Oplukkeligt bagstykke H50 1800 mm
41960 Oplukkeligt bagstykke H50

FaKta sti og boKs
Stilængde:  260/270 cm

Stibredde:  160/170/180 cm

Stihøjde:  50 cm

U-profiler:  1,5 mm rustfri

Planker:  35 x 500 mm

Liggelængde  200-210 cm 

Bredde fareboks, front  52-61 cm

Bredde fareboks v/baglåge 57-85 cm

Højde boksside:  90 cm

Fareboks tårn:  40 x 40 x 4 mm

Boksside:  33,7/42,4 x 2,65 rør

Rumindhold trug:  21 liter

klimakasse bredde:  80/90 cm

klimakasse areal:  0,7/0,8 kvm
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44215/44210

egebjerg traditioNel Faresti
Inn-O-CRATE

7      iNN-o-CorNer  tilbeHØr
Højre Venstre betegnelse

Topprofil mod gang
44005 44004 Topprofil m/gang, u/bolte
43510 43515 Topprofil m/gang, m/bolte

Topprofil mod mur/plank
44007 44006 Topprofil m/mur, u/bolte
43511 43516 Topprofil m/plank, m/bolte
43512 43517 Topprofil m/mur, m/bolte

Topprofil dobbelt
44008 44008 Topprofil dobbelt, u/bolte
41147 41147 Topprofil dobbelt, m/bolte

- Stort rumindhold: 21 liter
- Velegnet til eftermontering i eksisterende farebokse
- Holdbart og hygiejnisk: ombukkede og  lukkede  
 kanter, der modstår selv meget kraftige påvirkninger
- Ingen svejsninger, der kan give risiko for utætheder
- Ingen blinde hjørner, hvor foderrester kan samle sig

FaKta VaNd

Vandfremføring: 1" rustfrit eller galvaniseret rør

Vandrør til so: 23 mm rustfrit rør, rustfri beslag og anboringsbøjle

Ventil til so: Rustfri vippeventil, 13 liter pr. minut

Vandføring til smågrise:  VIP-O-MAT med fleksibel og rengøringsvenlig    
 PE-slange og slangebeskyttelse i plast

tilbeHØr til egebjerg Farestier
Inn-O-CRATE

- Helstøbt og hygiejnisk kombination i robust,  
 rengøringsvenlig plast og rustfrit stål

- Tophygiejne: Skålen kan vippes ned for 
 tømning og rengøring

- nem montage

- Helstøbt løsning i plast med rustfri sutteventil

- nem at montere, rengøre og vedligeholde 

- Komplet med slanger og fittings til vandføring

- Optimalt, trækfrit miljø: 
 Lukket sidekonstruktion og tæt samling mellem låg og fast del
- Op til 0,8 kvm overdækket areal
- Mulighed for individuel tilpasning
- nem adgang - let konstruktion
- Fald på lågdele sikrer nem rengøring
 
iNN-o-bloCK sPærrePlade
- Matcher Inn-O-CORnER i design og funktion
- nem inspektion - frit udsyn til grisene
- Lav vægt - let at håndtere

 - Den eneste varmelampe på markedet, 
 der opfylder samtlige lovkrav

- Stænktæt (IPX4)

- Ribbeafstand i kuppelformet net < 50 mm

- Bajonetfatning 
 - nem montage på klimakasselåg

- Føres både med CE- og alm. stik

iNN-o-CorNer KlimaKasse

driKKeKoP ViP-o-mat                  PattegriseVaNder

sotrUg i rUstFrit stål

VarmelamPe - master lamP

NedlØb, PlastFoderKasser og FodersKåle

 8      VaNd til so og smågrise
Varenr. betegnelse
43691 Vandrørssæt til so
43612 Dobbelt VIP-O-MAT inkl. vandføring traditionel
43611 VIP-O-MAT enkelt inkl. vandføring trad.
43731 Dobbelt pattegrisevander i plast m/ventil
43732 Enkelt pattegrisevander i plast m/ventil

1900250 1' rør RF 6 meter m/muffe

9       tilbeHØr Faresti
Varenr. betegnelse
40320 Beskyttelsesrør rustfri til nedløb
90249 Fodernedløb plast 75 x 1000 mm fareboks
90011 Automat plast til pattegrise type 301
90012 Foderskål mini pattegrise inkl. beslag
96341 MASTER LAMP med alm. stikprop uden jord
96342 MASTER LAMP med CE-stik

9971013 Varmepærer 100 watt, 12 stk. 

6      iNN-o-CorNer  KlimaKasse
             Inkl. låg

80 cm 90 cm betegnelse
44090 44070 klimakasse, højre
44080 44060 klimakasse, venstre

tilbeHØr til KlimaKasser 
2960510 Låg for varmelampe

44112 44118 Gummibund, vendbar
44215 44210 Inn-O-BLOCk spærreplade
44220 44220 Spærreplade med hul 

               Rustfri sotrug - se side 73

Foderskåle - se side 73
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WelsaFe Faresti

Sidestykke højde 50/75/100 cm. 

Forstykke højde 75 cm. 

Bagstykke højde 50 cm.

Låge højde 100 cm. 

klimakasse: bredde 78 cm, areal 0,7 m2

WelsaFe sti

Stilængde: 240 cm 

Stibredde: 240 cm 

Rumindhold trug: 13,5 liter 

1

2

3

WelsaFe faresti 

WELSAFE faresti er vores unikke faresti til løsgående diegivende søer. Farestier er meget pladsbesparende og kan indbygges i såvel nye som eksisterende 
stalde. Der er god plads mellem fareboks og klimakasse, som giver inspektionsadgang i stien, uden at medarbejderne skal ind til soen. Samtidig er der 
også en god plads til mælkeanlæg til pattegrisene. Svingbare sider giver mulighed for kortvarig fiksering, som reducerer dødelighed. Siderne kan også 
bruges som fleksibel beskyttelse under inspektion af soen. Derudover er der en højderegulerbar spærreplade i klimakasse
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FarebØjle / sti
Varenr. betegnelse
G45220 WELSAFE faresti højre std. med polytrug
G45230 WELSAFE faresti venstre med polytrug

moNtagesæt
41210 Montage sæt 2 tårne med polytrog i beton/planke
41215 Montage sæt 2 tårne med polytrog i planke/planke
41220 Montage sæt 4 tårne med polytrog i planke/planke
41225 Montage sæt 1 tårn med polytrug i beton/beton
41230 Montage sæt 1 tårn med polytrug i beton/planke
41235 Montage sæt 1 tårn med polytrug i planke/planke

FriHolderbØjler
Varenr. betegnelse

2720013 55 cm 
2720014 138 cm 

45557 Montage sæt til friholderbøjle WELSAFE dobbelt på planke
45558 Montage sæt friholderbøjle WELSAFE enkelt på planke

VaNd til so / smågrise
Varenr. betegnelse
93520 VIP-O-MAT inkl. slangebeskyttelse

2900580 Pattegrisevander inkl. ventil
2900581 Montagesæt smågrisevand ved 4 stier på planke
2900582 Montagesæt smågrisevand ved 2 stier på planke
2900583 Montagesæt smågrisevand ved enkelt på planke
2900584 Montagesæt smågrisevand ved enkelt på mur

41185 Montage sæt so-vand polytrug enkelt på planke
41186 Montage sæt so-vand polytrug dobbelt på planke
41187 Montage sæt so-vand polytrug på væg

KlimaHjØrNe
Varenr. betegnelse
44700 klimahjørne højre WELSAFE mod forstykke
44705 klimahjørne venstre WELSAFE mod forstykke

2700026 klimahjørne højre WELSAFE mod mur
2700027 klimahjørne venstre WELSAFE mod mur

tilbeHØr
96341 Master Lamp med alm. stikpropuden jord

9971013 Varmepærer, 100W kasse á 12 stk,  klar
2760015 Bundplade for klimahule WELSAFE

moNtagesæt til KlimaHjØrNe
2900601 Montage sæt mod væg til enkelt klimakasse, plast/plast
2900602 Montage sæt mod væg til dobbelt klimakasse, plast/plast
2900603 Montage sæt mod væg til enkelt klimakasse, plast/mur

ForstYKKer
Varenr. betegnelse

2700200 Forstykke hænger/modtager dobbelt klimalåg
2700201 Forstykke H100 316 mm hænger/modtager modsat klimahule
2700203 Forstykke mod væg/modtager ved enkelt klimalåg
2700204 Forstykke mod væg/hænger ved enkelt klimalåg
2700205 Forstykke H100 143 mm mod væg/hænger modsat klimahule
2700206 Forstykke H100 140 mm mod væg/ modtager modsat klimahule

låge
Varenr. betegnelse
41999 Låge H100 planke/3 rør 100-130 cm

side
Varenr. betegnelse

2700207 Side stykke planker/3 rør modsat klimalåg
2700208 Side stykke planker for klimalåg

tilbeHØr
Varenr. betegnelse

4900802 Støtte fod for spalter CLEAn-O-FLEX, inkl. samlebeslag
4900806 Støtte fod for beton CLEAn-O-FLEX, inkl. samlebeslag
1920241 Påboltningsbeslag, støbejernsrist

30601 Monteringssæt til fast gulv med 2 bolte
30605 Monteringssæt til spalter med 2 ankre og bolte
38519 Montage sæt til bagstykke modvæg
35520 Montagesæt til u-stolpe mod væg
38526 Montage sæt til u-stolpe mod bagstykke planke
38530 Montage sæt til u-stolpe dobbelt mod panelvæg

4900331 Holder til planke og rør, inkl. skruer

tilbeHØr til WelsaFe Faresti

VaNdrØrssæt 
Varenr. betegnelse
43687 Vandrørssæt rustfri so WELSAFE med polytrug, består af:

           61195   Anboringsbøjle plast 8 mm-32/33,7mm
           61012   Slange 8 mm PE
           61148   8 mm - ½ lynoverg. muffe/indv.gevind
           06902112   nippelrør ½'' rustfri 1190 mm m/gevind
           12100107    Drikkeventil ½'' RF Type 13
           29100001    Gevindtape, rulle á 10 m

61012

61195

06902112

61148

12100107

29100001

93520 2900580

4900802

4900806
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Combi-Faresti

Sidestykke højde 75 og 100 cm. 

Bagstykke højde 100 cm. 

Låge højde 100 cm. 

Combi-fareboks XL med pulverlakeret baglåge og 
hjørnetrug til betongulv eller plastriste 

Inn-O-CORnER klimakasse 90 cm
Inkl. låg for varmelampe. Se side 21

Stilængde: 300-320 cm 

Stibredde: 200-230 cm 

Rumindhold trug: 21 liter 

1

2

3

4

5

Combi-faresti

Vi har mangeårig erfaring i produktion og udvikling af farestier, heriblandt Combi-farestien, som er en klassiker i vores program. Især i norge er der 
succes med brugen af Combi-farestien, der tilgodeser kravet om løsgående, diegivende søer på et minimalt merforbrug af kvadratmeter. Den nye 
udformning med hjørnemonteret trug, bidrager yderligere til optimal funktion af Combi-farestien.

Combi-Faresti

Det pladsbesparende hjørnetrug i vores Combi-faresti 
maksimerer pladsen til soen i stien. 
Optimale arbejdsforhold omkring smågrisehulen. 

Fås også med fulddrænet gulv.
Combi-farestien leveres som traditionel eller sidevendt.

Kontakt os for at få mere information om
Combi-faresti.
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Ft-30 sti
Vores FT-30 sti er udviklet efter norske forbillede til løsgående, diegivende søer. Resultatet er en meget fleksibel sti, der kan bruges helt fra fødsel til 
slagtning. Det store klimahjørne rummer grise til 25-30 kg. Stien er udformet med transparent låg i klimahjørnet, så grisene kan tilses uden, at man 
skal ind i stien.

Ved fødsel til slagt- systemet slipper man for en del flytninger af grisene, og det betyder langt mindre rengøring i forhold til traditionel produktion. 
Samtidig spares grisene for stress, hvilket betyder bedre tilvækst og foderudnyttelse. Stien er særdeles velegnet til specialproduktion af velfærdsgrise.

Ft-30 sti Ft-30 sti

FaKta KlimaHjØrNe

Bredde  110 cm

Areal   1 m2

Stilængde: 320-340 cm 

Stibredde: 240 cm 

U-profiler, nedstøbning 2 mm rustfri 

Ft-30 stier
M

ange års erfaring til løsgående søer

 dimeNsioNer PlaNKe FiberPlade

Sidestykke højde 100 cm 96 cm

Bagstykke højde 75 / 100 cm 75 / 96 cm

Låge højde 100 cm 96 cm

RF tremmestykke højde 100 cm 96 cm

FT-30 stien kan konstrueres i enten 35 mm planker eller 

10 mm fiberplader.

Tilbehør til FT-30 sti - se side 26-27.
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tilbeHØr til Ft-30 sti
InVEnTAR MED PLAnkE

5 HjØrNesKjUl
Varenr. betegnelse

2700109 Låge til klimahule komplet, venstre
2700110 Låge til klimahule komplet, højre

6 Klimalåg
Varenr. betegnelse
2700121 Transparent klimalåg til FT-30 komplet, venstre
2700122 Transparent klimalåg til FT-30 komplet, højre

2 sKillerUm H100
Med 35 mm plastplanker og 3 rør

Varenr. betegnelse
2710251 Side til klimahule, planke, påboltning
2710260 Side til klimahule, planke, nedstøbning
2710255 Side planke/3 rør, U-profil/U-profil
2710256 Side planke/3 rør, stolpe/U-profil
4210502 Side planke stolpe/U-profil

 

1 ForstYKKe PlaNKe
Varenr. betegnelse
Højde 75 cm

2700252 Mod mur, planke med hænger, påboltning
2700254 Mod mur, planke med modtager
2700257 Mod mur, planke med hænger, nedstøbning
2700258 Mod mur, planke med modtager, nedstøbning
2700253 Til dobbelt klimahule, hænger/modtager
2700259 Til dobbelt klimahule, hænger/modtager, nedstøbning
Højde 100 cm

2700206 140 mm mod væg/modtager modsat klimahule
2700205 143 mm mod væg/hænger modsat klimahule
2700201 316 mm hænger/modtager modsat klimahule

3 låge
Varenr. betegnelse
41999 Låge H100 planke/3 rør 100-130 cm

4 gitter
Varenr. betegnelse

4200104 Gitter for CLEAn-O-FLEX 1000/1040
4200126 Gitter for CLEAn-O-FLEX 1000/1260

 

 moNtagesæt til PlaNKe
Varenr. betegnelse
30601 Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605 Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolte
38519 Montage sæt til bagstykke modvæg
38520 Montagesæt til u-stolpe mod væg
38522 Montage sæt til 2 sider i forlængelse af hinanden
38526 Montage sæt t/ustolpe mod bagstykke planke
38530 Montage sæt t/ustolpe dobbeltmod panelvæg

1900241 Påboltningsbslag 10 stk til støbejernsriste
4900331 Holder til planke og rør, inkl. skruer
4900802 Støttefod for spalter clean-o-flex
4900806 Støttefod for beton clean-o-flex
8460700 Plast plade 2 mm til underlag for fodplade
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10 mm
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2 sKillerUm
Med 10 mm fiberplade og 3 rør

Varenr. betegnelse
Højde 75 cm
2710264 Side 750 mm, compact plade til klimahule
8470010 Compact plade 1125 mm, mellem 2 klimahuler
Højde 96 cm

8470011 Skillerum compact plade
2710270 Side 750 mm, compact plade, nedstøbning
63820 Side plade/3 rør U-profil mod front

4510402 Side plade stolpe mod væg, max længde 1500 mm
4510403 Side plade stolpe/U-profil, max længde 1500 mm
4510404 Side plade/3 rør stolpe/U-profil

63920 Side plade uprofil mod front, max længde 1500 mm
63814 Bagstykke plade/3 rør uprofil/modtager U-profil

1 ForstYKKe med ComPaCt Plade
Varenr. betegnelse

2700261 H61 mod mur med hænger
2700262 H61 mod mur med modtager
2700263 H61 til dobbelt klimahule, modtager/hænger
2700265 H61 mod mur ved klimahule m/hænger, nedstøbning
2700266 H61 mod mur ved klimahule m/modtager, nedstøbn.
2700267 H61 t/dobb.klimahule, hænger/modtager, nedstøbn.

2700268 Montagesæt t/skillerum mellem gitter/klimahule, 
8470011

2700269 Montagesæt for skillerum mellem klimahule, 
8470010

tilbeHØr til Ft-30 sti
InVEnTAR MED COMPACT PLADE

3 låge
Varenr. betegnelse
63862 Låge H96 plade/3 rør længde 0-133 cm

4 gitter
Varenr. betegnelse

4500104 Gitter for COMP-O-FLEX 960/1040
4500126 Gitter for COMP-O-FLEX 960/1260

moNtagesæt til Plade
Varenr. betegnelse
30601 Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605 Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolte
38520 Montagesæt til u-stolpe mod væg
38522 Montage sæt til 2 sider i forlængelse af hinanden
38553 Montage sæt plade/3 rør uden stolpe mod bagstykke
38555 Montage sæt stolpe dobbelt i compact plade
38944 Afstivningssæt 3 toprør på COMP-O-FLEX

1900241 Påboltningsbslag 10 stk til støbejernsriste
8460700 Plast plade 2 mm til underlag for fodplade
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60 cm 35 cm

0227-480

17
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656,7

Combi-foderautomat

COMBI-foderautomat kan benyttes til både diegivende so og fravænnede grise og er den mest anvendelig til løsgående farestier, hvor soen flyttes mens 
grisene bliver i farestien. Systemet fungerer ved at pendulet i bunden af røret fjernes i diegivningsperioden, så foderet falder direkte gennem røret, og 
hvor foderet doseres i en påmonteret volumendoserer. Når soen er flyttet, fodres grisene i krybben uden vand, men med påmonteret pendul, så grisene 
fodres efter ædelyst. Grisene henter vand via separate vandventiler. Det betyder, at der ikke skal to separate fodringssystemer til henholdsvis so og grise, 
men at de kan benytte det samme. Det nedsætter omkostningerne. Der spares endvidere en vask, når grisene bliver i farestien.

Foderautomat med pendul 
til fodring af de fravænnede grise

Foderautomat uden pendul 
til fodring af soen

■ + 50 g højere tilvækst hos smågrisene
■ Lavere omkostninger, da grise benytter fælles 
   foderautomat
■ Mindre diaré
■ Ingen ekstra zink i foderblanding
■ Sparer en vask, at grisene bliver i farestien

Vandrør til COMBI foderautomatFoderkasser - se side 58. 
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i gUlVlØsNiNger i
Vores program af gulve ti l  farestier, smågrise- og slagtesvinestier

giver dig utall ige løsningsmuligheder.
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96978

riste til Farestier
Plastriste og støbejernsriste - kOMBIGuLV

sammensæt efter behov
Når ønsket er fleksibilitet og maksimal hygiejne i farestalden, 
kan vi tilbyde løsninger med fulddrænede gulve. Vores plastriste-
system er et særdeles fleksibelt ristesystem, hvor moduler i 100 
pct. ny PP-plast eller støbejern kan sammensættes fuldstændig 
efter behov.

rengøringsvenlige 
Gødningsgennemgang og rengøringsvenlighed er sikret, idet ri-
stene har samme profil som vores gennemprøvede støbejerns-
riste.

tilgodeser både so og pattegrise 
Plast er lunt og hygiejnisk for pattegrisene, mens soen, hvor 
belastningen er størst, har gavn af de kølende og skridsikre 
egenskaber, støbejernsriste har. kombiner f.eks. med unik 
drænplade i støbejern under soens skulderparti for forebyggelse 
af trykningsskader. Stor bæreflade og god varmeledningsevne 
i drænpladen reducerer risikoen for trykningsskader og skul-
dersår.

NY stærk glasfiberbæring
Velegnet til lange farestier

• Unik glasfiberprofil
•  Meget vridningsstabil
• Høj bæreevne

riste til kombigulv

 Støbejernsrist   Plastrist til søer   

 Plastrist til smågrise   Lukket plastrist til søer   
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96978 17194

riste til Farestier
Plastriste og støbejernsriste - kOMBIGuLV

Farestier
Bjælke 10 mm. Åbning 11 mm. Renseåbning 40 mm.

Nr. mål

566040 60 x 40 cm
561060 10 x 60 cm
564060 40 x 60 cm
564061 40 x 60 cm STEP
564062 40 x 60 cm STEP lukket
564063 40 x 60 cm lukket
563060 30 x 60 cm
563061 Prop til 563060 støbejernsrist
566041 60 x 40 cm, 5% åbning
566060 60 x 60 cm
566063 60 x 60 cm til søer, med prop
566064 Prop til 566063 støbejernsrist

sØer
Nr. betegnelse mål

18054 Plastrist 10 x 40 cm
18094 Plastrist 30 x 20 cm
17328 Plastrist 30 x 30 cm
18721 Plastrist 30 x 60 cm
09102 Plastrist 60 x 40 cm

565060 Plastrist 50 x 60 cm

bæriNger Farestier
Nr. betegnelse

galvaniseret                                                        maks. spændvidde
8720055 50 x 5 mm under 160 cm
8720056 60 x 5 mm 160-200 cm
8720057 80 x 5 mm 200-280 cm
8720058 100 x 5 mm 280-320 cm
8720060 120 x 5 mm 320-350 cm

Glasfiber længde
17191 120 x 32 mm 5 meter
17192 120 x 32 mm 5,5 meter
17193 120 x 32 mm 6 meter
17194 120 x 32 mm spec. længde
17189 70 x 32 mm 6 meter
17190 70 x 32 mm spec. længde
96978 120 x 30 mm (Delta) 2,75 meter

560283 120 x 30 mm (Delta) 8,3 meter
560290 120 x 30 mm (Delta) 9 meter

gUmmibUNd
Nr. betegnelse mål

44112 Gummibund, vendbar 80 cm
44118 Gummibund, vendbar 90 cm

tilbeHØr
Nr. betegnelse mål

92351 Renseprop, polymerbeton 262 x 108 mm
18169 Renselem, rustfri 385 x 185 mm

8500301 Afstandstykke til PVC gulv 30x40x58,3 mm
18083 Sideliste til plastrist 20 cm -
17666 Endeliste til riste 40 cm grøn -
17667 Endeliste til sorist 40 cm grøn -
09105 Endestykke til plastrist grøn -
96982 Fod til glasfiberunderstøtning -

20000065 Rør PVC, 10 Bar Ø50x2,4

For INN-O-PLUG spalteanker og skruer se side 75.

Plastriste

støbejernsriste til kombigulv

smågrise
Nr. betegnelse mål

09100 Plastrist 60 x 40 cm
18604 Plastrist, 10% åbning 60 x 40 cm
17384 Plastrist 60 x 50 cm
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10 mm

25 mm

25 mm

92630

aFdæKNiNgsribbe
kun til riste 10/10 mm og 12,5/12,5 mm

Nr. betegnelse

560111 Afdækningsribbe til støbejernsriste 56xxxx

92630
Afdækningsribbe til støbejernsriste  92xxx og 54xxxx

95635 Afdækningsribbe 80 mm, komplet

96967
Beslag til montage af inventar på støbejernsriste, 10 sæt 
komplet med holdeværktøj 

1900241 Påboltningsbeslag 10 stk. til støbejernsriste

  

stØbejerNsriste
Fleksibil itet og hygiejne 

smågrise- og Frats-stier
Bjælke 12 mm. Åbning 13 mm. 

Nr. mål

561203 120 x 40 cm
549800 140 x 40 cm
549656 160 x 40 cm
561803 180 x 40 cm
549849 200 x 40 cm

slagtesViN
Bjælke 30 mm. Åbning 15 mm. Renseåbning 40 mm.

Nr. mål

95816 160 x 40 x 3 cm
 

sundhedstilstand i top
-  Let ru overflade gør risten skridsikker
-  T-formede ribber sikrer optimal gødningsgennemgang

minimalt arbejdstidsforbrug
-  Stor renseåbning
-  Hård overflade og minimalt overfladeareal

miljø og økonomi
-  Lang levetid - godt for både miljø og pengepung!
-  Samme anlægsflade og højde som triangelriste,  
 der således nemt kan udskiftes
-  Selvbærende = lav montageomkostning
-  Lille overflade = lav emission

støbejernsriste

Vores støbejernsriste 
er specielt tilpasset til 
afdækningsribben.
Monteres nemt ved 
hjælp af unbrakonøgle.

Farestier
Bjælke 10 mm. Åbning 11 mm. 

Nr.   mål

560800 80 x 40 x 3 cm
560900 90 x 40 x 3 cm
561000 100 x 40 x 3 cm
561100 110 x 40 x 3 cm
549655 120 x 40 x 3 cm
561400 140 x 40 x 3 cm
561600 160 x 40 x 3 cm

Støbejernsriste har 
samme anlægsflade 
og højde som f.eks. tri-
angelriste, der således 
nemt kan udskiftes.
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stØbejerNsriste
Fleksibil itet og hygiejne 

 i ProdUKtiVitet i HØjsædet i 
. . .med CLEAn-O-FLEX og COMP-O-FLEX inventar fra ACO FunkI har du utall ige 

indretningsmuligheder ti l  smågrise-, FRATS- og slagtesvinestier.. .
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Produktivitet i top
- Fokus på finish: Plastpropper, gummilister og lukketøj sikrer helt tætsluttende og lukket inventar overalt. 
 Det sikrer mulighed for nem og effektiv rengøring og dermed nystaldseffekt efter hvert holdskift

- Afrundede kanter og hjørner sikrer velfærd for dyre og personale

investeringssikkerhed
- Bestandige materialer: blyfri plast og rustfrit stål

- Patenteret udformning af materialer med udgangspunkt 
 i maksimal modstandsdygtighed overfor alle slags påvirkninger

suveræn funktionalitet
- Låger betjenes med én hånd og kan smækkes - det sparer tid

- utallige kombinations-muligheder samtidig med at stifunktion 
 og helhed bevares

- universalløsning til alle staldafsnit med  grise i vækst

Lågerne monteres på skrå hængsler, så de hæves, når der åbnes. 
I lukket tilstand slutter lågerne tæt mod gulvet og hindrer gødning 
på gangen
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FleXCoVer overdækning
Alle fordele samlet i  samme produkt

FleXCoVer overdækning
- Plast med afrundede profiler overalt og derved ingen skarpe kanter

- Let, men samtidig holdbar, konstruktion i 15 mm plastplanke

- Tæthed overalt sikrer tophygiejne og nem rengøring: 
 udviklet til moderne svineproduktion med mange vaske

- Hængselsskinner med smidigt gummihængsel sikrer trækfrit miljø

- Mange indretningsmuligheder med 25, 50 og 75 cm planker i kombination 
 med fleksible hængselsskinner

         FleXCoVer overdækninger
85 cm 25/50

31488 FLEXCOVER 2-delt 25/50 dybde 85 cm 3000 mm

 31488-2 FLEXCOVER 2-delt 25/50 dybde 85 cm 2500 mm

                  tilbehør til 85 cm 25/50

31378 Hatprofil til 85 cm FLEXCOVER

31391 Vægskinne side til 85 cm FLEXCOVER på væg

31392 Vægskinne side til 85 cm FLEXCOVER på planke

110 cm 50/50

31492 FLEXCOVER 2-delt 50/50 dybde 110 cm 3000 mm

31492-2 FLEXCOVER 2-delt 50/50 dybde 110 cm 2500 mm

                  tilbehør til 110 cm 50/50

31375 Hatprofil til 110 cm lige FLEXCOVER

31385 Vægskinne side til 110 cm FLEXCOVER på væg

31386 Vægskinne side til 110 cm FLEXCOVER på planke

110 cm 25/75

31485 FLEXCOVER 2-delt 25/75 dybde 110 cm 3000 mm

31485-2 FLEXCOVER 2-delt 25/75 dybde 110 cm 2500 mm

                  tilbehør til 110 cm 25/75 cm

31375 Hatprofil til 110 cm lige FLEXCOVER

31385 Vægskinne side til 110 cm FLEXCOVER på væg

31386 Vægskinne side til 110 cm FLEXCOVER på planke

        135 cm 50/75 cm

31486 FLEXCOVER 2-delt 50/75 dybde 135 cm 3000 mm

31486-2 FLEXCOVER 2-delt 50/75 dybde 135 cm 2500 mm

                  tilbehør til 135 cm 50/75 cm

31376 Hatprofi til 135 cm lige FLEXCOVER

31387 Vægskinne side til 135 cm FLEXCOVER på væg

31388 Vægskinne side til 135 cm FLEXCOVER på planke

                 160 cm 75/75 cm

31487 FLEXCOVER 2-delt 75/75 dybde 160 cm 3000 mm

31487-2 FLEXCOVER 2-delt 75/75 dybde 160 cm 2500 mm

                  tilbehør til 160 cm 75/75 cm

31377 Hatprofil til 160 cm lige FLEXCOVER

31389 Vægskinne side til 160 cm FLEXCOVER på væg

31390 Vægskinne side til 160 cm FLEXCOVER på planke

                  116 cm 25/50/25 cm

31493 FLEXCOVER 3-delt 25/50/25  dybde 116 cm 3000 mm

31493-2 FLEXCOVER 3-delt 25/50/25  dybde 116 cm 2500 mm

                  tilbehør til 116 cm 25/50/25 cm

31381 Hatprofil til 116 cm lige FLEXCOVER

31383 Vægskinne side til 116 cm FLEXCOVER på væg

31384 Vægskinne side til 116 cm FLEXCOVER på planke

                  110 cm 25/75 cm skrå

31489 FLEXCOVER 2-delt SkRÅ 25/75 dybde 110 cm 3000 mm

31489-2 FLEXCOVER 2-delt SkRÅ 25/75 dybde 110 cm 2500 mm

                  tilbehør til 110 cm 25/75 cm skrå

31393 Vægskinne side til 110 cm skrå FLEXCOVER på væg

31394 V-skinne til 110 cm skrå FLEXCOVER enkelt på pl.

31395 V-skinne til 110 cm skrå FLEXCOVER dobbelt på pl.

                  135 cm 50/75 cm skrå

31490 FLEXCOVER 2-delt skrå 50/75 dybde 135 cm 3000 mm

31490-2 FLEXCOVER 2-delt skrå 50/75 dybde 135 cm 2500 mm

                 tilbehør til 135 cm 50/75 cm skrå

31396 V-skinne til 135 cm skrå FLEXCOVER på væg

31397 V-skinne til 135 cm skrå FLEXCOVER enkelt på pl.

31398 V-skinne til 135 cm skrå FLEXCOVER dobbelt på pl.

a

FleXCoVer on compact plates

for 85 cm for 110 cm

4900792 V-rail on plate 4900786 V-rail on plate

4900778 V-rail on plate, double 4900775 V-rail on plate, double

for 116 cm for 135 cm

4900784 V-rail on plate 4900788 V-rail on plate

4900781 V-rail on plate, double 4900776 V-rail on plate, double

for 160 cm

4900790 V-rail on plate

4900777 V-rail on plate, double

for 110 cm, slating plate for 135 cm, slating plate

4900794 V-rail on plate 4900794 V-rail on plate

4900795 V-rail on plate, double 4900795 V-rail on plate, double
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FaKta 
U-profiler: 1,5 mm rustfrit stål
Planker: Tætsluttende 
 35 x 250/500/750 mm
Faldrør: 1-2 stk. 63 mm plastrør 
krybbe: 1 mm rustfrit stål
 
  smågrise Frats og slagtesvin Polte
Længde cm  118-600 150-600 150-600
Skillerumshøjde 
fra gulv:  75 cm 100 cm 115 cm
krybbebredde:  43 cm 48 cm 48 cm
krybbehøjde:  12 cm 14,4 cm 14,4 cm
Rumindhold 
pr. meter:  38 liter  49 liter 49 liter

gennemtænkt udformning for mere 
ensartede grise
- Vådfodringsvæg med integrerede faldrør, der har samme   
 diameter som standard vådfodringsrør og er uden T-stykke,   
 således at foderet ikke bremses under udfodringen. Det sikrer  
 hurtig udfodring og dermed både lavt aggressionsniveau og   
 ensartede grise

Til vådfodringsvægge 
uden integrerede nedløb 
monteres bag-plade for 
støtteben - se side 72

til små og store
- Inn-O-WALL vådfodringsvæg leveres som standard med kraftig  
 rustfri stålkrybbe til alle størrelser grise. krybben er udformet, så  
 foderspild minimeres, og den er let og hurtig at montere. krybbe- 
 kanten er ombukket med lukkede kanter for at sikre maksimal 
 hygiejne

- Til smågrise leveres vådfodringsvæggen også til ad libitum
 vådfodring med rustfri stålkrybber med hovedadskillelser, som  
 forebygger aggressioner og giver mere ædetid og dermed flere  
 grise pr. ædeplads Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

   6        bioliNe KrYbber
                 til smågrise

39902 Vådfodringskrybbe 5 ædepladser
39912 Vådfodringskrybbe 7 ædepladser u-u
39922 Vådfodringskrybbe 9 ædepladser u-u
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smågrisestier
Højde 75

4     låge H75
34500 Planke, bredde 0-160 cm 
34420 Planke/rør, bredde 0-160 cm

3210212 Planke/rør, 120 cm
3210213 Planke/rør, 130 cm
       4a         Fuldbredde låge
3210012 Planke, bredde 0-260 cm
3210011 Planke/rør, bredde 0-260 cm

3     ForstYKKer H75 
         uden fodplader

34205 Planke modtager U-profil/modtager U-profil
34215 Plank/rør  modtager U-profil/modtager U-profil
34201 Planke modtager U-profil/U-profil
34211 Planke/rør modtager U-profil/U-profil
34000 Planke hænger U-profil/modtager U-profil
34050 Planke/rør hænger U-profil/modtager U-profil
34105 Planke hænger U-profil/hænger U-profil
34115 Planke/rør hænger U-profil/hænger U-profil
34101 Planke hænger U-profil/U-profil
34111 Planke/rør hænger U-profil/U-profil

3210025 Planke til fuldbredde låge
3210026 Planke/rør til fuldbredde låge

2     KoNtaKtgitter til CleaN-o-FleX
                  til fast bagstykke
3200104 750/1040 m/stolpe 
3200126 750/1260 m/stolpe 
3200154 50/1540 m/stolpe
                  til fuldbredde låge
3200204 50/1076 hænger/stolpe
3200226 750/1256 hænger/stolpe
3200254 750/1536 hænger/stolpe

1     sidestYKKe H75
                  Uden fodplader

33700 Side planker u/u
33960 Side planke/rør uu
33641 Side COMBI u/u

                  med fodplader
3210009 Side planke stolpe/U-profil
3210007 Side planke/rør stolpe/U-profil
3210014 Side COMBI planke/rør stolpe/U-profil 
                  med fodplader til oplukkeligt bagstykke
3210008 Side planke/hatprofil stolpe/U-profil
3210006 Side planke/rør hatprofil-stolpe/ U-profil
3210015 Side COMBI planke/rør hatprofil-stolpe/U-prof 

1     sidestYKKe H75 tilbeHØr
                  montagesæt

38519 til bagstykke mod væg
38520 til u-stolpe mod væg
38524 til u-stolpe mod foderautomat
38522 til 2 plankeinventar i forlængelse af hinanden
38530 til u-stolpe dobbelt mod panelvæg
38526 til u-stolpe mod bagstykke planke
38527 til u-stolpe mod bagstk. pl/rør
38532 til tremmer H75 mod bagstykke planke
38528 til tremmer H75-100 mod bagstykke pl/rør
38525 til u-stolpe mod tremmer

4900802 Støttefod for spalter CLEAn-O-FLEX
4900806 Støttefod for beton CLEAn-O-FLEX

CLEAN-O-FLEX®-inventar til smågrise er 75 cm i højden. 
Leveres i færdigsamlede enheder op til 360 cm. 
Længder over 280 cm kræver afstivningsbeslag.

                  med fodplader
3210022 Planke modtager stolpe/modtager stolpe
3210024 Planke/rør modtager stolpe/modtager stolpe
3210021 Planke modtager stolpe/U-profil
3210023 Planke/rør modtager stolpe/U-profil
3210016 Planke hænger stolpe/modtager stolpe
3210013 Planke/rør hænger stolpe/modtager stolpe
3210018 Planke hænger stolpe/stolpe
3210019 Planke/rør hænger stolpe/stolpe
3210017 Planke hænger stolpe/U-profil
3210020 Planke/rør hænger stolpe/U-profil

5     låge H75 tilbeHØr
                 montagesæt

38536 til lågestop på modsatte låge
38537 til lågestop på væg
38538 m/lågebeslag venstre mod mur
38541 m/lågebeslag højre mod mur
38544 m/lukkebeslag t/låge mod mur

               Fuldbredde låge
3200102 Vægbeslag højre inkl. vinkelbeslag og skruer
3200103 Vægbeslag venstre inkl. vinkelbeslag og skruer

FleXCoVer overdækninger - se side 35.a
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1    sidestYKKe H100
Nr. betegnelse

Uden fodplader
37300 Side planke u/u
36400 Side planke/2 rør u/u
36407 Side planke/5 rør u/u
36460 Side COMBI u/u

med fodplader
4210502 Side planke stolpe/U-profil
4210500 Side planke/2 rør stolpe/U-profil
4210501 Side planke/5 rør stolpe/U-profil 
4210503 Side COMBI planke/2 rør stolpe/U-profil
med fodplader mod bagstykke
4210528 Side planke hatprofil stolpe/U-profil
4210526 Side planke/2 rør hatprofil stolpe/U-profil
4210527 Side planke/5 rør hatprofil stolpe/U-profil

CLEAN-O-FLEX®-inventar til slagtesvin og FRATS er 100 cm i højden. 
Leveres i færdigsamlede enheder op til 360 cm. 
Længder over 250 cm kræver afstivningsbeslag. 

3     ForstYKKer H100 
Nr. betegnelse
Uden fodplader

37901 Planke U-profil/modtager U-profil
36997 Planke/2 rør  U-profil/modtager U-profil
36867 Planke/5 rør U-profil/modtager U-profil
37007 Planke/2 rør modtager U-profil/modtager U-prof.

36874E Planke/5 rør modtager U-profil/modtager U-prof.
37701 Planke hænger U-profil/modtager U-profil
36798 Planke/2 rør hænger U-profil/modtager U-profil
36856 Planke/5 rør hænger U-profil/modtager U-profil
37801 Planke hænger U-profil/U-profil
36897 Planke/2 rør hænger U-profil/U-profil
36864 Planke/5 rør hænger U-profil/U-profil
36910 Planke/2 rør hænger U-profil/hænger U-profil
36870 Planke/5 rør hænger U-profil/hænger U-profil

4210531 Planker til fuldbredde låge
4210529 Planke/2 rør til fuldbredde låge
4210530 Planke/5 rør til fuldbredde låge

2     KoNtaKtgitter til CleaN-o-FleX
Nr. betegnelse

til fast bagstykke
4200104 Gitter t.CLEAn-O-FLEX 1000/1040 
4200126 Gitter t.CLEAn-O-FLEX 1000/1260 
4200154 Gitter t.CLEAn-O-FLEX 1000/1540
til fuldbredde låge
4200204 Gitter t.CLEAn-O-FLEX 1000/1080 hæng./stolpe
4200226 Gitter t.CLEAn-O-FLEX 1000/1300 hæng./stolpe
4200254 Gitter t.CLEAn-O-FLEX 1000/1580 hæng./stolpe

1     sidestYKKe H100 tilbeHØr
Nr. betegnelse

montagesæt
38519 til bagstykke mod væg
38520 til u-stolpe mod væg
38524 til u-stolpe mod foderautomat
38522 til 2 plankeinventar i forl.hinan
38530 til u-stolpe dobbelt mod panelvæg
38526 til u-stolpe mod bagstk. planke
38527 til u-stolpe mod bagstk. pl/rør
38528 til tremmer H75-100 mod bagstk. pl/rør
38532 til tremmer H75 mod bagstk. plank
38525 til u-stolpe mod tremmer

4900802 Støttefod for spalter CLEAn-O-FLEX
4900806 Støttefod for beton CLEAn-O-FLEX
4900803 Løse fodplader sæt venstre og højre

slagtesViNestier
Højde 100
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4     låge H100
Nr. betegnelse

38500 Planke, bredde 0-160 cm 
38300 Planke/2 rør, bredde 0-160 cm

4210212 Planke/2 rør, 120 cm
4210213 Planke/2 rør, 130 cm

41999 Planke/3 rør, bredde 0-160 cm
38301 Planke/5 rør, bredde 0-160 cm

 4a    Fuldbredde låge
4210504 Planke/2 rør, bredde 0-260 cm
4210505 Planke/5 rør, bredde 0-260 cm
4210506 Planke, bredde 0-260 cm

Frats-stier
Højde 100

3     ForstYKKer H100 
Nr. betegnelse

med fodplader
4210519 Planke U-profil/modtager stolpe
4210515 Planke/2 rør U-profil/modtager stolpe
4210525 Planke/3 rør U-profil/modtager stolpe
4210509 Planke/5 rør U-profil/modtager stolpe
4210516 Planke/2 rør modtager stolpe/modtager stolpe
4210511 Planke/5 rør modtager stolpe/modtager stolpe
4210517 Planke hænger stolpe/modtager stolpe
4210512 Planke/2 rør hænger stolpe/modtager stolpe
4210523 Planke/3 rør hænger stolpe/modtager stolpe
4210507 Planke/5 rør hænger stolpe/modtager stolpe
4210518 Planke hænger stolpe/U-profil
4210513 Planke/2 rør hænger stolpe/U-profil
4210524 Planke/3 rør hænger stolpe/U-profil
4210508 Planke/5 rør hænger stolpe/U-profil
4210514 Planke/2 rør hænger stolpe/hænger stolpe
4210510 Planke/5 rør hænger stolpe/hænger stolpe

4     låge H100 tilbeHØr
Nr. betegnelse

montagesæt
38536 Mont.sæt t/lågestop på modsatte låge
38537 Mont.sæt t/lågestop på væg
38538 Mont.sæt m/lågebeslag venstre mod mur
38541 Mont.sæt m/lågebeslag højre mod mur
38544 Mont.sæt m/lukkebeslag t/låge mod mur

4a     Fuldbredde låge
4200102 Vægbeslag højre inkl. vinkelbeslag og skruer
4200103 Vægbeslag venstre inkl. vinkelbeslag og skruer

6       gUlVmoNtage
Nr. betegnelse

30601 Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605 Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolt
96967 Beslag t/montage inv. støbejernsriste, 10 stk

8460700 Plastplade 2 mm til underlag f/fodplade
30204 Kit t/bundprofil m. fod t/planker eks.bundprofil
30205 Bundprofil, planker, råvare

39406050 Betonskrue 6,5 X 50 
2900358 U-profil plast 6,5 meter

5     VådFoderVægge*
Nr. betegnelse

39705 Vådf.væg H:100 t. 1+2 nedløb U-profil/nedløb
39706 Vådf.væg midterstk. H:100 planke/rør
39718 Vådf.væg t. 1 nedløb H:100 planke/rør u/nedløb

* Krybber - se side 72

CLEAN-O-FLEX®-inventar til slagtesvin og FRATS er 100 cm i højden. 
Leveres i færdigsamlede enheder op til 360 cm. 
Længder over 250 cm kræver afstivningsbeslag. 

FleXCoVer overdækninger - se side 35.
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et komplet system, hvor det hele er gjort færdig
I takt med en øget efterspørgsel på de skandinaviske markeder efter inventar med kompakte, hårde plader, har vi udviklet et nyt inven-
tar program. Den øgede interesse for stier til løsgående diegivende søer, har også gjort netop denne inventartype mere aktuel.

Derfor har vi i et tæt samarbejde med danske svineproducenter udviklet det nye inventarsystem: COMP-O-FLEX. kernen i dette er en 10 
mm tyk massiv laminat plade i stedet for PVC-plankerne, mens resten af systemet er det velkendte, gennemarbejdede modulsystem, 
der kendes fra CLEAn-O-FLEX®: U-profiler i rustfrit stål, plastpropper og afdækninger. På alle måder et komplet system, hvor det hele er 
gjort færdigt. Ingen hulrum, kun glatte overflader samt gennemført og holdbar kvalitet. 

• Glatte overflader; let at rengøre
• COMP-O-FLEX inventaret er som         

CLEAn-O-FLEX® - 'gjort helt færdigt'
• Laminatpladen giver stor hårdførhed over-

for slag og ridser

* Max 360 cm længde
** Max 150 cm længde

tYPeoVersigt
Højde/cm

75 85 96

Compact laminat i fuld højde √* √** √**

Compact laminat og 1 toprør - - -

Compact laminat og 2 toprør √ √ -

Compact laminat og 3 toprør - - √

Tremmeskillerum, rustfrit stål √ √ √

Fast forstykke og låge √ √ √

Oplukkeligt forstykke √ √ √

Plade tykkelse 10 mm. Farve grå med sort kerne
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ComP-o-FleX til smågrise
Højde 75 cm

1    sidestYKKe H75
Nr. betegnelse

Uden fodplader
63011 Plade/2 rør, U-profil mod forstykke

3410000 Plade/2 rør, U-profil mod væg
63120 Plade U-profil mod forstykke

3410001 Vådfodervæg plade/2 rør uden nedløbsrør
3410111 Montering sæt til 3410001 vådfodervæg
3410002 Vådfodervæg midterstk. plade/2 rør
3410003 Vådfodervæg mod forstykke nedløb
3410004 Vådfodervæg mod væg nedløb
med fodplader
3410005 Plade/2 rør, hatprofil stolpe/U-profil t/fuldbr. låge
3410006 Plade/2 rør, stolpe mod væg
3410007 Plade stolpe mod væg
3410009 Plade/2 rør, stolpe/U-profil

2    ForstYKKer H75
Nr. betegnelse

Uden fodplader
63030 Plade/2 rør, U-profil hænge/uprofil modtager
63034 Plade/2 rør, U-profil/U-profil modtager
63033 Plade/2 rør, U-profil hænger/U-profil
63035 Plade/2 rør, U-profil hænger/U-profil hænger
63036 Plade/2 rør, U-profil modtager/U-profil modtager

med fodplader
3410010 Plade/2 rør, stolpe hænger/U-profil
3410011 Plade/2 rør, stolpe hænger/stolpe modtager
3410012 Plade/2 rør, stolpe modtager/U-profil
3410013 Plade/2 rør, stolpe hænger/stolpe hænger
3410014 Plade/2 rør, stolpe modtager/stolpe modtager
3410015 Plade/2 rør til fuldbredde låge

3    KoNtaKt gitre 
Nr. betegnelse

3200104 Gitter for CLEAn-O-FLEX 750/1040 med stolpe
3200126 Gitter for CLEAn-O-FLEX 750/1260 med stolpe
3200154 Gitter for CLEAn-O-FLEX 750/1540 med stolpe
til fuldbredde låger
3200204 Gitter til CLEAn-O-FLEX 750/1076 hænger/stolpe
3200226 Gitter til CLEAn-O-FLEX 750/1256 hænger/stolpe
3200254 Gitter til CLEAn-O-FLEX 750/1580 hænger/stolpe

4    låge H75
Nr. betegnelse

63065 Fuldbredde låge plade/2 rør, 0-260 cm
3410016 Plade/2 rør 0-133 cm
3410017 Plade/2 rør 123 cm
63050 Plade/2 rør 133 cm

     gUlVmoNtage
Nr. betegnelse

30601 Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605 Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolte
96967 Beslag til montage inv. støbejernsriste, 10 stk

8460700 Plastplade 2 mm til underlag for fodplade

     side tilbeHØr
Nr. betegnelse

38520 Montagesæt til u-stolpe mod væg
38555 Montagesæt stolpe dobbelt i compact plade
38549 Montagesæt plade uden stolpemod mur
38534 Montagesæt til gitter COMP-O-FLEX mod forstk.
38552 Montagesæt plade/2 rør uden u-stlp mod forstk.
38943 Afstivningssæt 2 toprør på COMP-O-FLEX
38524 Montagesæt til u-stolpe mod automat
38522 Montagesæt til 2 sider i forlængelse af hinanden

     låge tilbeHØr
Nr. betegnelse

montagesæt til
38956 lågestop COMP-O-FLEX mod plade
38537 lågestop på væg
38538 med lågebeslag venstre mod mur
38541 med lågebeslag højre mod mur
38544 med lukkebeslag til låge mod mur

til fuldbredde låger
3200102 Vægbeslag højre inkl. vinkelbeslag og skruer
3200103 Vægbeslag venstre inkl. vinkelbeslag og skruer

    lØseFodPlader
Nr. betegnelse

4901802 Støtte fod for spalter COMP-O-FLEX
4901806 Støtte fod for beton COMP-O-FLEX
4900803 Løse fodplader sæt venstre og højre
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Højde 85

1    sidestYKKe H85
Nr. betegnelse

Uden fodplader
63410 Plade/2 rør U-profil mod forstykke
63411 Plade/2 rør U-profil mod væg
63520 Plade U-profil mod forstk max længde 1500 mm

4410201 Vådfodervæg plade/2 rør uden nedløbsrør
4410202 Monteringssæt til 4410201 vådfodervæg
4410203 Vådfodervæg plade/2 rør, midterstykke

63571 Vådfodervæg plade/2 rør mod forstk, nedløbsrør
63572 Vådfodervæg plade/2 rør mod mur, nedløbsrør

med fodplader
4410211 Plade/2 rør hatprofil stolpe/U-profil til fuldbr.låge
4410212 Plade/2 rør stolpe mod væg
4410213 Plade stolpe mod væg, max længde 1500 mm
4410214 Plade stolpe/U-profil, max længde 1500 mm
4410215 Plade/2 rør stolpe/U-profil
4210527 Side H100 planke/5 rør hatprofil stolpe/U-profil

2      ForstYKKer H85
Nr. betegnelse

Uden fodplader
63430 plade/2 rør U-profil hænger/U-profil modtager
63433 plade/2 rør U-profil hænger/U-profil
63434 plade/2 rør U-profil/U-profil modtager
63435 plade/2 rør U-profil hænger/U-profil hænger
63436 plade/2 rør U-profil modtager/U-profil modtager

med fodplader
4410216 plade/2 rør stolpe hænger/U-profil
4410217 plade/2 rør stolpe hænger/stolpe modtager
4410218 plade/2 rør U-profil/stolpe modtager
4410219 plade/2 rør stolpe hænger/stolpe hænger
4410220 plade/2 rør stolpe modtager/stolpe modtager
4410221 plade/2 rør til fuldbredde låge

3    KoNtaKtgitter
Nr. betegnelse

4400104 Gitter for COMP-O-FLEX 850/1040
4400126 Gitter for COMP-O-FLEX 850/1260
4400154 Gitter for COMP-O-FLEX 850/1540
til fuldbredde låge
4400204 Gitter til COMP-O-FLEX 850/1080 hænger/stolpe
4400226 Gitter til COMP-O-FLEX 850/1300 hænger/stolpe
4400254 Gitter til COMP-O-FLEX 850/1580 hænger/stolpe

4     låge H85
Nr. betegnelse

63542 Plade/2 rør 0-133 cm
63454 Plade/2 rør 123 cm
63450 Plade/2 rør 133 cm

4410222 Fuldbredde låge, plade/2 rør 0-260 cm

låge H85 tilbeHØr
Nr. betegnelse

montagesæt
38956 til lågestop mod plade
38537 til lågestop på væg
38538 m/lågebeslag venstre mod mur
38541 m/lågebeslag højre mod mur
38544 m/lukkebeslag t/låge mod mur

Fuldbredde låge
4400006 Vægbeslag højre H85 inkl. vægskruer
4400005 Vægbeslag venstre H85 inkl. vægskruer

    gUlVmoNtage
Nr. betegnelse

30601 Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605 Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolt
96967 Beslag til montage inv. støbejernsriste, 10 stk

8460700 Plastplade 2 mm til underlag for fodplade

     side tilbeHØr
Nr. betegnelse

38520 Montagesæt til u-stolpe mod væg
38555 Montagesæt stolpe dobbelt i compact plade
38549 Montagesæt plade uden stolpemod mur
38534 Montagesæt til gitter COMP-O-FLEX mod forstk.
38552 Montagesæt plade/2 rør uden u-stlp mod forstk.
38943 Afstivningssæt 2 toprør på COMP-O-FLEX
38524 Montagesæt til u-stolpe mod automat
38522 Montagesæt til 2 sider i forlængelse af hinanden

    lØseFodPlader
Nr. betegnelse

4901802 Støtte fod for spalter COMP-O-FLEX
4901806 Støtte fod for beton COMP-O-FLEX
4900803 Løse fodplader sæt venstre og højre

COMP-O-FLEX®-inventar til smågrise og 
slagtesvin er 85 cm i højden.  
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a

b

C

COMP-O-FLEX®-inventar til smågrise og 
slagtesvin er 96 cm i højden.  

1    sidestYKKe H96
Nr. betegnelse

Uden fodplader
63820 Side plade/3 rør U-profil mod front
63823 Side plade/3 rør U-profil mod væg
63920 Side plade U-profile mod front, max L:1500 mm

4510701 Vådfodervæg plade/rør uden nedløbsrør
4510702 Montering sæt til 4510701 vådfodervæg
4510050 Vådfodervæg plade/3 rør, midterstykke

63970 Vådfodervæg mod front nedløb COMP-O-FLEX
63971 Vådfodervæg mod væg nedløb COMP-O-FLEX

med fodplader
4510105 Side plade/3 rør hatprofil stolpe/U-profil t.fuldbr.
4510401 Side plade/3 rør stolpe mod væg
4510402 Side plade stolpe mod væg, max L:1500 mm
4510403 Side plade stolpe/U-profil, max L:1500 mm
4510404 Side plade/3 rør stolpe/U-profil

2      ForstYKKer H96 
Nr. betegnelse

uden fodplader
63813 Plade/3 rør hænger U-profil/U-profil
63810 Plade/3 rør hænger U-profil/modtager U-profil
63814 Plade/3 rør U-profil/modtager U-profil
63815 Plade/3 rør hænger U-profil/hænger U-profil
63816 Plade/3 rør modtager U-profil/modtager U-profil

med fodplader
4510121 Plade/3 rør hænger stolpe/U-profil
4510122 Plade/3 rør hænger stolpe/modtager stolpe
4510123 Plade/3 rør modtager stolpe/U-profil
4510124 Plade/3 rør stolpe/hænger stolpe
4510125 Plade/3 rør stolpe/modtager stolpe
4510112 Plade/3 rør til fuldbredde låge

3    KoNtaKtgitter
Nr. betegnelse

4500104 Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1040
4500126 Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1260 
4500154 Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1540
til fuldbredde låge
4500204 Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1080 hænger/stolpe
4500226 Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1300 hænger/stolpe
4500254 Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1580 hænger/stolpe

     sidestYKKe H96 tilbeHØr
Nr. betegnelse

montagesæt til
38520 u-stolpe mod væg
38555 stolpe dobbelt i compact plade
38549 plade uden stolpe mod mur
38553 plade/3 rør uden stolpe mod bagstk
38534 gitter COMP-O-FLEX mod bagstk.
38524 u-stolpe mod automat
38522 2 sider i forlængelse af hinanden

4     låge H96
Nr. betegnelse

63862 Plade/3 rør, længde 0-133 cm
63864 Plade/3 rør 120 cm
63860 Plade/3 rør 133 cm

Fuldbredde låge
4510106 Planke/3 rør 0-260 cm

      låge H96 tilbeHØr
Nr. betegnelse

montagesæt
38956 til lågestop mod plade
38537 til lågestop på væg
38538 m/lågebeslag venstre mod mur
38541 m/lågebeslag højre mod mur
38544 m/lukkebeslag t/låge mod mur

Fuldbredde låge
4500006 Vægbeslag højre H96 inkl. vægskruer
4500005 Vægbeslag venstre H96 inkl. vægskruer

    gUlVmoNtage
Nr. betegnelse

30601 Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605 Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolt
96967 Beslag til montage inv. støbejernsriste, 10 stk

8460700 Plastplade 2 mm til underlag for fodplade

smågrise-/slagtesViNestier
Højde 96

    lØseFodPlader
Nr. betegnelse

4901802 Støtte fod for spalter COMP-O-FLEX
4901806 Støtte fod for beton COMP-O-FLEX
4900803 Løse fodplader sæt venstre og højre
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30205

30204

30204 39406050

124 mm

46 mm

2900358

PlastPlaNKer og bUNdProFiler
CLEAn-O-FLEX® og Inn-O-PLuG

iNN-o-PlUg
Inn-O-PLuG er et system til fastgørelse af fodbeslag, riste og spalter samt 
montage af inventarstykker

Uforgængelige: Rustfrit stål
ingen risiko for skader: Afrundede skrue- og boltehoveder
Nem montage: Designet til brug af torx-værktøj - større spændekraft
går ikke løse: Coating holder boltene fast

CleaN-o-FleX®-PlaNKer
tryk og vridningsstabile:
Zig-zag lameller giver høj stabilitet frem for 
almindelig panelopdeling

slidstærke og holdbare: 
Ren, ny blyfri PVC
(nuanceforskelle kan forekomme)

tætte samlinger:
Gummiliste er påklæbet plankernes overkant

samles nemt og hurtigt:
Rationelt kliksystem

er nemme at rengøre:
Tæt, stærk og glat overflade samt rund bund

CLEAN-O-FLEX®-plastplanker er 35 mm i tykkelsen og fås i højder 
på 25, 50 og 75 cm, der giver mulighed for skillevægshøjder 
mellem 50 og 125 cmPVC PlaNKer 35 mm

Nr. Højde betegnelse
30100 25 cm Længde 6 meter
30103 50 cm Længde 6 meter
30106 75 cm Længde 6 meter
30099 25 cm Afskåret på mål. Meterpris
30102 50 cm Afskåret på mål. Meterpris
30105 75 cm Afskåret på mål. Meterpris

skæretillæg
7900103 250 X 35 mm
7900104 500 X 35 mm
7900106 750 X 35 mm

iNN-o-PlUg til planker

Nr. betegnelse
39406050 Betonskrue 6,5X50 rustfri

67444 Fransk skrue 10X70 TORX 50
67442 Fransk skrue 10X100 TORX 50
68855 nylondybel nr. 12 til 10 mm

4900466 Samleskruesæt 39-48 mm rustfri
4900467 Samleskruesæt 44-58 mm rustfri
4900468 Samleskruesæt 49-68 mm rustfri

20037 MASTER CLAMP skive Ø10, 5/Ø45

For værktøj og øvrige boltevarer se side 74-75.

U-sKiNNe og bUNdProFil
Nr. betegnelse

30205 Bundprofil, planker, råvare
30204 Kit til bundprofil med fod til planker, ekskl. bundprofil

2900358 U-profil plast 6,5 meter
39406050 Betonskrue 6,5X50 rustfri
23900078 Fugemasse 600 ml til 30 meter

CleaN-o-FleX®-bUNdProFiler
I CLEAn-O-FLEX®-konceptet indgår også patenteret bundprofil med fod, 
som giver en tæt overgang til gulv, når profilen boltes fast med rustfri be-
tonskrue i gulvet, så gummikanten presses ned mod betongulvet
• Hygiejne og nem rengøring 
• Tæt overgang fra inventar til gulv. Den skrå fod forebygger, at grisene  
 gøder op ad inventaret
• Økonomisk, sparer omkostninger til efterstøbning
• Holdbar, brækker ikke ved påvirkning/vask, som efterstøbning ofte gør

30100

30103

30106

50 cm

25 cm

75 cm

39406050                67444            68855    4900466
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30034

30001

30002

30008

30006
30007

30009

30010

30020

30016

8500402

30032

30043

30058

30005 30013

30059 30056
30055

30043
30041

8500401

ProFF liNe steel U-ProFiler - rustfri
til CleaN-o-FleX®-system (35 mm planke)

Nr. betegnelse
41822 U-profil H: 50 cm

H4583R U-profil H: 75 cm
38731 U-profil H: 100 cm

- U-profil H: 110 cm
3150313 Hat stolpe rustfri med svejstfodplade
3250101 Stolpe for CLEAn-O-FLEX H750
3250501 Stolpe for modtager H750
4250006 Stolpe for CLEAn-O-FLEX H1000
4250007 Stolpe for H100 med modtager
4250014 Hat stolpe H100
4550014 Hat stolpe H96 CM
4550300 Stolpe for COMP-O-FLEX H96 cm
4550301 Stolpe for H96 cm med modtager

samlebeslag
      Nr. til  Nr.

30862 Åg til forlængelse af fodlap, rustfri A
30898 Vinkelbeslag til toprør B
30899 Vægbeslag lang C
30900 Vægbeslag lille D
30901 Vinkelbeslag langt til planke E
30902 Samlebeslag - lille F
30903 Samlebeslag - stor G
30904 Samlebeslag til TuBE-O-MAT® H
30906 Vægbeslag vinkel I

CleaN-o-FleX® plastpropper

Nr. betegnelse
30001 Plastprop top planke
30002 Plastprop top spids planke
30005 Plastprop spids med huler
30006 Plastprop toprør/planke
30007 Plastprop spids toprør/planke
30008 Plastprop top til plankelåge med drejelukketøj
30009 Plastprop toprør låge m/drejelukketøj
30010 Plastprop til plankeside med toprør
30013 Plastprop bund 50/75 cm planke
30016 Plastprop 3 toprør
30020 Håndtag drejestang CLEAn-O-FLEX
30041 Plastprop til sidestykke
30043 Plastprop top plankeside
30055 Plastprop top vådfodringsvæg 181 mm
30056 Plastprop top vådfodringsvæg 151 mm
30058 Plastprop top Inn-O-FLEX 1 toprør
30059 Plastprop top drejelukketøj Inn-O-FLEX 1 toprør

8500401 Endeprop planke COMBI til rør
8500402 Plastprop planke COMBI til 2 rør

U-ProFiler, beslag og PlastProPPer
CLEAn-O-FLEX®

* U-profiler kan produceres på speciel længde, dog max 300 cm. 
Afstanden mellem hullene samt deres udformning i ryggen kan 
også være forskelligt.  
OBS! Kontakt os for mere information.

ProFF liNe steel U-ProFiler 
med indad bukkede kanter 

Variabel afstand mellem 
hullerne på sider

Variabel afstand 
mellem hullerne 
i ryggen

Indad bukkede kanter

CleaN-o-FleX® PlastProPPer

U-profil med indad bukkede kanter  -
væsentlig stærkere end almindelig U-profil

Almindelig U-profil

B C D E F HGA I
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SPÆRRELÅGE № поз. 
38.652

30001

30100

30001

96653

30013

30106

30013

38731

17849E

17848E

96609
17852

68897

57374

34835

30034

30032

30106

30032

30034

34787

34787

34690

18215

38945

18014
18060 18

29
0

18
28

5

38946 38948

42020HG

18290

41880

41890

41892 41896

41884

41895

41883

sPærrelåger og oPHæNgsbeslag
CLEAn-O-FLEX®

Højde 100 cm Højde 75 cm

sPærrelåger - eNKeltHæNgte
Nr. planke betegnelse
34649 Højde 75 cm
38649 Højde 100 cm

sPærrelåger - dobbeltHæNgte
Nr. planke betegnelse
34600 Højde 75 cm
38600 Højde 100 cm

oPHæNgsbeslag 
til enkelthængte spærrelåger, inkl. bolte
stabelbeslag til låger HØjde 75 Cm

34690 Til fastboltning på InVEnTAR. Består af: 
 18215 - Vinkeljern 58,5 cm til stabelafstand 40 cm

34692 Til fastboltning på MuR. Do. med franske skruer
34694 Til fastboltning på 50 mm STOLPE. Do. med bolte
stabelbeslag til låger HØjde 100 Cm

38690 Til fastboltning på InVEnTAR. Består af: 
 18209 - Vinkeljern 85 cm til stabelafstand 63,5 cm

38692 Til fastboltning på MuR. Do. med franske skruer
38694 Til fastboltning på 50 mm STOLPE. Do. med bolte
lUKKebeslag til låger - alle HØjder

38945 Til fastboltning på MuR VInkELRET Luk. Består af:
 18014 - Vendbart lukkebeslag

38946 Til fastboltning på MuR PARALLELT Luk. Består af:
 18060 - Lukkebeslag til bagstykke

38947
Til fastboltning på SVEJST InVEnTAR VInkELRET Luk. Består af:
 18014 - Vendbart lukkebeslag
 18290 - Bagplade 20 cm med 2 huller

38948
Til fastboltning på TREMMER PARALLELT Luk. Består af:
 18285 - Lukkebeslag til bagstykke
 18290 - Bagplade 20 cm med 2 huller

38949 Til fastboltning på STOLPE PARALLELT Luk. Består af:
 18060 - Lukkebeslag til bagstykke

38951 Til fastboltning på STOLPE VInkELRET Luk. Består af:
 18014 - Vendbart lukkebeslag

38952 Til fastboltning på PLAnkE VInkELRET Luk. Består af:
 18014 - Vendbart lukkebeslag

38953 Til fastboltning på PLADE PARALLELT Luk. Består af:
 18285 - Lukkebeslag til bagstykke

38954 Til fastboltning på PLAnkE PARALLELT Luk. Består af:
 18285 - Lukkebeslag til bagstykke

oPHæNgsbeslag 
til dobbelthængte spærrelåger, inkl. bolte

stabelbeslag til låger - alle HØjder

41890
Til fastboltning på TREMMER. Består af: 
41880 -  Holder til dobbelt spærrelåge på inventar, 2 stk.
18290 - Bagplade 20 cm med 2 huller, 2 stk.

41891
Til fastboltning på TREMMER/PLADE. Består af: 
41880 -  Holder til dobbelt spærrelåge på inventar, 2 stk.
18290 - Bagplade 20 cm med 2 huller, 2 stk.

41892 Til fastboltning på MuR. kun til højde 50 cm.Består af:
42020HG - Vægbeslag, 1 stk.

41895 Til fastboltning på MuR (kun til højde 72 og 100 cm). Består af:
41883 - Holder til dobbelt spærrelåge til planke, 2 stk.

41896 Til fastboltning på STOLPE. Består af:
41884 - Holder til dobbelt spærrelåge til stolpe, 2 stk.

41898 Til fastboltning på PLAnkE. Består af:
41883 - Holder til dobbelt spærrelåge til planke, 2 stk.

Sæt 17854E
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tUbe-o-mat®

Den originale foderautomat...

Anders Andersen driver sammen med sin 
far, Lars Andersen, Sandagergaard I/S syd 
for kalundborg, hvor de årligt producerer ca. 
21.000 slagtesvin på 3 lokaliteter. På en af 
disse er der tale om ca. 15 år gamle stalde 
indrettet med egebjerg tUbe-o-mat® rør-
foderautomater.

Anders Andersen udtaler: 
"I disse stalde, hvor jeg anvender tørfodring 
med TUBE-O-MAT®, er jeg i 2013 kommet 
ned på et foderforbrug på 2,42 FE pr. kg til-
vækst. Og vi har aldrig noget vrøvl med de 
foderautomater.

I de andre stalde arbejder vi med vådfoder, 
og her har vi et foderforbrug på 2,51 FE. Det 
er også et lavt foderforbrug, men her er der 
noget mere teknik, der skal vedligeholdes".

Vores kunder siger:

ingen tvivl, når det gælder foderautomat...

i tUbe-o-mat® i
For mere end 20 år siden lancerede vi den første TuBE-O-MAT®: Rør-foderautomaten. 

Senere kom tragt-modellerne, og vores automater er siden blevet efterlignet rundt omkring i verden.
Årsagen er den enkle, at Egebjergs automater til stadighed sikrer dig en funktionalitet og kvalitet, der matcher 

dine krav og behov: Du får sikkert foderoptag fra dag 1 - og rolige dyr i stalden.
I V

I+
 I
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 I
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 I

Low 

feed conversion
:

2,42 FU

Low 

feed conversion
:

2,42 FU
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sikkert foderoptag fra første dag
Afskærmningen er i transparent plast og giver maksimalt overblik og 
nem kontrol af hygiejnen. Den åbnes nemt uden brug af værktøj og er 
sammensat af få dele. Det sikrer hygiejne og nem rengøring. Aktiverings-
delen i rustfri tremmekonstruktion er meget let at aktivere for grisene, 
så de lærer hurtigt at bruge den. Det sikrer foderoptagelsen fra dag 1.

rolige dyr
Stor åbning og integreret omrørepind sikrer stabilt foderflow uden bro-
dannelse. nødlukkesystem forhindrer utilsigtet foderspild.

sikker investering
Aktiveringsdelen på Vi+ modellerne er designet i rustfrit stål, så den     
egner sig til både smågrise og slagtesvin. Enkel og særdeles robust kon-
struktion.

maksimal anvendelighed
Alle vores TuBE-O-MAT®’er er udstyret med tragt og låg, der er udviklet 
med fokus på maksimal brugervenlighed, rengøringsvenlighed, overblik 
og pladsudnyttelse. Materialevalget - plast og rustfrit stål - sikrer længste 
levetid.

Fodringsprincippet tilgode-
ser grisenes behov for at 
rode, da de skal aktivere 
automaten for at få tildelt 
foder. Det betyder samti-
dig, at truget bliver holdt 
rent og fri for foder, så hy-
giejne og sundhedstilstand 
er i top.TUBE-O-MAT® CLASSIC trug og uddosering.

TUBE-O-MAT® VI+ trug og uddosering.

• Høj foderoptagelse giver høj   
 tilvækst og mindre vægt   
 variation

•  God foderudnyttelse mindsker 
 tab af næringsstoffer

• Nem rengøring sikrer lavt arbejds- 
 forbrug
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Lavt foderforbrug med enkle virkemidler
Anders Andersen (se udtalelse på foregående side) præsterer et 
foderforbrug på 2,42 Fes pr kg tilvækst, et af landets bedste resul-
tater, med en TUBE-O-MAT® rørfoderautomat. 
Flotte resultater med en teknik, der bare holder!

tU
b

e-o
-m

at
®

... sikkert foderoptag fra dag 1
 ...

TuBE-O-MAT®-truget har dobbelte drikkeskåle, så grisene har mulighed 
for at vælge vand, tørt foder og opblødt foder.
Specielt udviklet til slagtesvin har vi udviklet tUbe-o-mat® ClassiC. 
Den har ekstra forstærket uddoseringsrør, så den kan modstå store 

grises konstante påvirkning. CLASSIC-modellens trug er udformet, så det 
forebygges både, at foderet bliver fugtigt og kager til, og at der kommer 
foder i drikkeskålene.

Alle vores automater fåes med fladjerns- eller vinkeljernsramme

enkelheden tiltaler mange  
Den oprindelige TuBE-O-MAT® - rørmodellen - har al-
tid været kendetegnet ved sin enkelhed; et lodret 
gennemsigtigt rør, der står ned på en plan flade. 
Røret kan bevæge sig frem og tilbage og derved kan 
dosering foregå ved at justere afstanden til den plane 
flade.  Super enkelt!  
Denne enkelhed er der mange af vore kunder der er meget glade for, og 
når vi taler slagtesvin eller smågrise over 15 kg, er det en meget funk-
tionssikker og konkurrencedygtig automat. Det lodrette rør er perfekt til 
at sikre, at der ikke forekommer brodannelse.

staldenes størrelser og fodringstrategien har ændret sig
Rørfodringsautomaten har i en årrække haft selskab af andre typer foder-
automater, med tragte, hvor der er et større volumen i og nemmere 
mulighed for at tildele en anden blanding manuelt. Efter en årrække, 
med en kraftig strukturudvikling, er staldenes størrelser vokset, og det 
er blevet meget almindeligt, at fodringsanlæggene er lavet som sektion-         
fodringsanlæg, multifasefodringsanlæg eller andre typer foderanlæg, 
der kan håndtere flere forskellige blandinger. Samtidig er kapaciteten på 
fodringsanlægget forøget, hvorfor der ikke er behov for den store volu-
men i foderautomaten længere.

Husk - 50 gram daglig tilvækst mere!
Super enkel rørfoderautomat, med 50 gram mere tilvækst pr. dag - sam-
menlignet med tørfoderautomater uden vand (Den rullende afprøvning).

i rØr-aUtomateN Hitter igeN i
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opgrader din ViP-automat 

tUbe-o-mat® Vi+
Nr. til trug

89540 Smågrise A
89550 FRATS B
89560 Slagtesvin C

tUbe-o-mat® Vi+ JuMBO
Nr. til trug

89650 FRATS D
89660 Slagtesvin E

- - -

Fodbeslag rustfri
Nr. til Højde bredde trug

74501 Slagtesvin 16 cm 18 cm C+E+G+I
74502 Smågrise og FRATS 12 cm 18 cm A+B+D+F+H
74503 Slagtesvin 16 cm 25 cm C+E+G+I
74504 Smågrise og FRATS 12 cm 25 cm A+B+D+F+H

tUbe-o-mat® ClassiC
Nr. til trug

89585 FRATS F
89587 Slagtesvin g

tUbe-o-mat® rØr
Nr. til trug

89504 Slagtesvin g

tUbe-o-mat® ClassiC JuMBO
Nr. til trug

89685 FRATS H
89687 Slagtesvin i

tUbe-o-mat® rØr JuMBO
Nr. til trug

89684 Slagtesvin i

PlastbesKYttelsesPlade
Beskytter mod tæring

Nr. betegnelse

89014 Enkelt TuBE-O-MAT® - 100 x 80 cm
89016 Jumbo TuBE-O-MAT®  - 122 x 80 cm

Vi+ UddoseriNgsKit inkl. udskiftningsvejledning

Nr. betegnelse

72172 Doseringskit til opgradering af gl. TuBE-O-MAT® VIP 

VæLG 'U' ELLEr 'M' EFTEr VArENUMMEr FOr USAMLET ELLEr SAMLET AUTOMAT

FaKta
rumindhold 
Tragt 83 ltr./ca. 58 kg
Tragt Jumbo 160 ltr./ca. 112 kg

Kapacitet pr. trug
Smågrise op til 30 kg: 30-50 grise
FRATS 7-120 kg:  30-50 grise Jumbo: 50-70 grise
Slagtesvin 18-120 kg: 30-50 grise  Jumbo: 50-70 grise

ramme: 
TuBE-O-MAT® leveres med ramme i 4 mm rustfrit stål

Vandforsyning:
3/8" rustfrit rør med udvendigt gevind
Rustfri indstillelig vippeventil 93245

TUBE-O-MAT® TrAGT har tilnærmelsesvis lodrette sider der forebygger bro-
dannelse. Låget har 3 foderindløb, som muliggør korrekt ifyldning – også 
ved flerstrengede fodersystemer. Det kuppelformede, støvafvisende design 
betyder, at tragtens volumen kan udnyttes maksimalt ved foderpåfyldning.
Den oplukkelige, transparente del af låget er placeret lavt for at lette manu-
el påfyldning og inspektion, og fodermængden i tragten kan let kontrolleres 
på staldgangen, uden man skal ind i stierne.

Vandtilførslen er konstrueret med fleksible PE-slanger, der klikkes ind i låg-
delen. Slangerne kan føres langs fodernedløbene, hvilket giver færre gener-
ende emner i staldrummet, og montage er hurtig og enkelt.

Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

nB: Bestil 2 stk. pr. automat. Bolte til fastgørelse i gulv, se side 75.
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FoderaUtomater
TuBE-O-MAT®

FoderaUtomater
Dybtrukne trug

dybtrukne trug i rustfrit stål

b - Vi+ Frats

Data trug B
Varenr. 71008
FRATS 7-120 kg
Højde trug 11 cm
Antal grise pr. trug 30-50

a - Vi+ smågrise

Data trug A
Varenr. 71007
Smågrise 7-30 kg
Højde trug 11 cm
Antal grise pr. trug 30-50

d - Vi+ jUmbo Frats

d

Data trug D
Varenr. 71058
FRATS 7-120 kg
Højde trug 11 cm
Antal grise pr. trug 50-70

C - Vi+ slagtesViN

Data trug C
Varenr. 71009
Slagtesvin 18-120 kg
Højde trug 15 cm
Antal grise pr. trug 30-50

e - Vi+ jUmbo sl.

Data trug E
Varenr. 71059
Slagtesvin 18-120 kg
Højde trug 15 cm
Antal grise pr. trug 50-70

F - ClassiC Frats

Data trug F
Varenr. 71029
FRATS 7-120 kg
Højde trug 11 cm
Antal grise pr. trug 30-50

i - ClassiC + rØr
    jUmbo slagtesViN

Data trug I
Varenr. 71070
Slagtesvin 18-120 kg
Højde trug 15 cm
Antal grise pr. trug 50-70

H - ClassiC + rØr
     jUmbo Frats

Data trug H
Varenr. 71069
FRATS 7-120 kg
Højde trug 11 cm
Antal grise pr. trug 50-70

g- ClassiC + rØr    
    slagtesViN

Data trug G
Varenr. 71030
Slagtesvin 18-120 kg
Højde trug 15 cm
Antal grise pr. trug 30-50

 

 1035 mm

 600 mm

 400 mm

 1035 mm

 

 600 mm

 400 mm

 600 mm

 300 mm

 600 mm

 400 mm

 1035 mm

 

 600 mm

 400 mm

 

 1035 mm



www.acofunki .com I  T.  +45 9711 960052 www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600

90550

90552

90554

90571

90573

90574

FoderUdtag
MASTER Chain®

Fodernedløb
Fodernedløb har en række enestående funktionsfordele, der sikrer ef-
fektivitet og hygiejne.

stor kapacitet
Det ovale hul i foderudtagets underpart giver mulighed for at bore et 
stort åbningsareal på foderrøret, så foderudtømningen sker hurtigt og 
effektivt 

altid tørt foder
Fodernedløbs design bevirker, at vand og fugt altid løber væk fra 
alle samlinger

Funktionssikkert spjæld
Spjældet er nøjagtigt tilpasset, så det går let og samtidig slutter helt tæt 
til foderrøret. Det sikrer, at der ikke sker ophobning af foder, der kan hin-
dre spjældets funktion. Det forskydelige spjæld kan let "fjernbetjenes" 
med for eksempel et kosteskaft, hvis det ikke kan nås fra fodergangen.

0228-595    Teleskop med nedløb

FoderNedlØb Y-model
Nr. betegnelse

90571 Fodernedløb 38 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke
90573 Fodernedløb 50 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke
90574 Fodernedløb 60 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke

FoderNedlØb
Nr. betegnelse

90550 Fodernedløb 38 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke
90552 Fodernedløb 50 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke
90554 Fodernedløb 60 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke

Fast t-stYKKe
Nr. betegnelse

90482 Fast T-stykke til 38 mm
90484 Fast T-stykke til 50 mm
90486 Fast T-stykke til 60 mm

FoderNedlØb For rØr-FoderaUtomat
Nr. betegnelse

90560 Fodernedløb 38 mm for rør-automat, med fast T-stykke
90562 Fodernedløb 50 mm for rør-automat, med fast T-stykke
90564 Fodernedløb 60 mm for rør-automat, med fast T-stykke

obs! Teleskop nedløb er ikke en del af fodernedløb og 
          skal bestilles ved siden af.

FoderNedlØb - eNKelt NedlØb FoderNedlØb - Y-model
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FoderUdtag
MASTER Chain®

i FodriNgsaNlæg i
MASTER Chain® fodringsanlæg giver dig et enkelt og stabilt

kædeanlæg. nem inspektion, ensar tet foder forsyning og høj drif tsikkerhed.
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stabil og ensartet foderforsyning  
Mere end 30 års erfaring med udvikling og servicering af fodringsan-
læg har resulteret i et betjeningsvenligt fodringsanlæg med enkel og 
logisk styring.

Vores MASTER Chain® trækstation er udviklet med henblik på stor 
driftsikkerhed og minimal vedligeholdelse. MASTER Chain® trækstation 
er kendetegnet ved:

lavt energiforbrug:
-  Trækstationen har kraftigt gear med høj virkningsgrad og lav 
 udveksling, som samtidig forebygger overophedning

lang levetid:
- kileremstrækket sikrer et elastisk, jævnt træk med minimalt slid

Høj sikkerhed:
-  nødstop, som stopper anlægget ved overbelastning og kædebrud 
 eller hvis kæden bliver for slap

Nem servicering: 
-  Standardmotor, få sliddele

Nemt tilsyn:
- Hele trækstationens front består af klar plastplade

Optagerstationen er hjertet i fodringsanlægget og er afgørende for 
driftssikkerhed og foderkædens eller wirens levetid. Det er optagersta-
tionen, der kontrollerer, hvor jævnt og i hvilken mængde foderet doseres 
ned i foderstrengen.

Egebjerg fodringsanlæg kan også leveres til ifyldning med flexsnegl.

Det traditionelle MASTER Chain®-fodringsanlæg sætter standard for 
fodringsanlæg. Et gennemtestet, enkelt og sikkert anlæg. 
kapacitet trækstation: 1000 kg/time.

•  Sikker næringsstofforsyning er afgørende for 
optimal vækst, reproduktion, mælkeydelse og  
god sundhed.

•  Friskt foder er forudsætningen for en sikker 
foderoptagelse

•  Lavt energifornbrug giver lavere produktionsom-
kostninger
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Optagerstation 60 mm Optagerstation 60 mm rustfri
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Enkel og logisk styring
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76 mm

60 mm

50 mm

38 mm

master CHaiN® 38/50/60/76 mm fodringsanlæg

FodriNgsaNlæg
Tilbehør og reservedele

trækstationer
Nr. betegnelse

med kæde
85006 Trækstation 38 mm kæde med løst trækhjul
84956 Trækstation 50 mm kæde med løst trækhjul
84900 Trækstation 60 mm kæde
84880 Trækstation 76 mm kæde

med wire
85005 Trækstation 38 mm wire med løst trækhjul
84955 Trækstation 50 mm wire med løst trækhjul

Foderrør i rustfrit stål føres også - indhent tilbud!
Ophæng af foderrør: Se side 59.

særdeles stærk letvægtskæde med påstøbte nylonbrikker:

• Minimal slitage af anlæg, nem montage  - 
    20 % lettere end andre kæder

• Ny konstruktion sikrer at kæden vrider minimalt - 
    optimeret driftssikkerhed

• Holdbar - hærdet og galvaniseret. 
 nylon - meget stærkt plastmateriale

• Ekstra lang levetid - træk på kædeled og ikke på nylonbrikkerne

master Chain® HjØrNer master Chain® Kæde

reservedele til 38/50/60/76 mm fodringsanlæg

Indvendigt hjørnehjul

Hjørnehjulskasse

Vingeskrue

Spændebånd

egebjergs hjørner er optimeret til ekstra lang levetid:

• Ingen fugtindtrængning eller foderspild - dybtrukne hjørnehjuls- 
 kasser og tætningsliste sikrer tætte og stærke hjørner

• Styrke og holdbarhed - hjørnehjul i støbejern med kuglelejer

• Minimal risiko for kædebrud - ekstra bred anlægsflade

• Minimal risiko for driftsstop - eger i hjørnehjul er designet til mindst  
 mulig modstand og er lige anvendeligt til 1-vejs som reversible  
 anlæg

Wireanlæg ændres nemt til kædeanlæg: 
Det kræver blot udskiftning af trækstationens trækhjul. 

Hjørner
Nr. betegnelse

86205 Hjørne til 38 mm anlæg
86193 Hjørne til 50 mm anlæg
86187 Hjørne til 60 mm anlæg
86186 Hjørne til 76 mm anlæg

transportrør
Nr. betegnelse

0116-003 Ø38 mm, sælges i længder a 5 meter, pris pr. meter, med samlemuffe
86114 Ø50 mm, sælges i længder a 5 meter, pris pr. meter, med samlemuffe

0214-105 Ø60 mm, sælges i længder a 5 meter, pris pr. meter, med samlemuffe
86135 Ø76 mm, sælges i længder a 6 meter, pris pr. meter, uden samlemuffe

Kæde
Nr. betegnelse

86086 kæde til 38 mm foderrør
86084 kæde til 50 mm foderrør
86085 kæde til 60 mm foderrør
86087 kæde til 76 mm foderrør

300 meter kæde og maksimum 12 hjørner og derefter kan der tillægges 10 meter kæde for hvert 
hjørne, der fratrækkes. Ligeledes fratrækkes 10 meter kæde for hvert hjørne der tillægges. 
NB: Der må maksimalt være 24 hjørner på en trækstation.

reservedele 38/50/60 mm
Nr. betegnelse

86125 Samlemuffe til 38 mm foderrør
86115 Samlemuffe til 50 mm foderrør
86100 Samlemuffe til 60 mm foderrør
86137 Samlemuffe til 76 mm foderrør
86029 Samleled til MASTER CHAIn® kæde
86033 Svirvel for Master kæde
86148 konisk bor til foderrør
86238 Indv. hjørnehjul 38 mm
86237 Indv. hjørnehjul 50 mm

optagerstationer
Nr. betegnelse

0212-510 Optagerstation 38 mm
0212-520 Optagerstation 50 mm
0212-530 Optagerstation 60 mm
0212-540 Optagerstation 76 mm
0212-610 Optagerstation 38 mm rustfri
0212-620 Optagerstation 50 mm rustfri
0212-630 Optagerstation 60 mm rustfri
0212-640 Optagerstation 76 mm rustfri

861488602986033



57www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600

92403

FodriNgsaNlæg
Tilbehør og reservedele

FodriNgsaNlæg
Tilbehør og reservedele

maNUelt oPlUKKesYstem
Nr. betegnelse

92403 Manuelt opluk t/foderkasser 
monteret på foderrør

92400 Manuelt opluk t/foderkasser 
monteret på væg

92390 Bespænding enk.række wire/fjeder/håndtag på væg
92391 Bespænding enk.række wire/håndtag på væg fjeder/rør
92392 Bespænding enk.række wire/håndtag på rør fjeder/væg
92393 Bespænding enk.række wire/fjeder/håndtag på rør
92395 Bespænding dobb.række wire/fjeder/håndtag på væg
92396 Bespænding dobb.række wire/væg fjeder/håndtag på rør
92397 Bespænding dobb.række wire/rør fjeder/håndtag på væg
92398 Bespænding dobb.række wire/fjeder/håndtag på rør
92386 Beslag til forskydning af wire 60 mm

0152-017 Håndspil komplet 500 kg
02900021 Pianotråd RF 2 mm

92555 Fjeder til fjedertråd 20x2,2 cm
09000017 Stålwire rustfri Ø3-7x19 AISI 316

92546 Wirelås rustfri 3 mm

Automatisk oplukkesystem styres fra 
fodringsanlæggets elektroniske styreskab. 
Motoren bevæger oplukkearmen, som 
via wiretræk åbner kasserne.
Leveres med beslag til ophæng 
på mur eller på foderrør.

WirerUllebeslag
Nr. betegnelse

92386 Beslag til forskydning af wire

92573
 Wirerullebeslag med krog og vinkelophæng. 
Specielt velegnet til opluk af klimakasser

92581 Enkelt wirerullebeslag, vinkelret 
92588 Wirerullebeslag til mur, parallelt
92590 Wirerullebeslag dobbelt på væg
92595 Wirebeslag vægbeslag ud fra væg, komplet

Wire 
Nr. betegnelse

0117-004 Wire til 38 mm foderrør. Pr. meter
85982 Wire til 50 mm foderrør. Pr. meter
86035  Wiresamler med skrue
86030 Wiresaks

0117-126 Samlelære, kabel, komplet

aUtomatisK oPlUKKesYstem
Nr. betegnelse

88600 Oplukkemotor inkl. beslag til mur eller foderrør

eleKtroNisK aFbrYderFØler
Nr. betegnelse

88865 Afbryderføler 38 mm serie 6000
88860 Afbryderføler 50 mm serie 6000
88855 Afbryderføler 60 mm serie 6000

71900022 kapacitetføler 220 VC11RT23010M

eleKtroNisK stYriNg
Nr. betegnelse

88408 Til 1 anlæg
88403 Til 2 anlæg
88412 Til opluk af foderkasser

master Chain® elektronisk styring kan anvendes både til nye og 
eksisterende fodringsanlæg med en række unikke fordele:

• "Value for money" - det hele i en kasse, inkl. relæ og kontaktor

• Integreret termobeskyttelse - hvis trækstationens motor   
 bliver for varm, slår styringen fra. Motorværn er unødvendigt!

• Nem betjening - enkel, brugervenlig og letforståelig manual

• Nem opstart og vedligeholdelse - indstilling foretages med få 
 indtastninger, sensorens følsomhed kan reguleres

• Fleksibel - lige anvendelig til manuel som automatisk fodring

afbryderføler serie 6000 er patenteret på grund af sine enestående 
egenskaber:

• Driftssikker - upåvirkelig overfor fugt og temperatursvingninger 

• Funktionsdygtig fra ÷35 til +65°C.

• Sikker ved staldvask - vandtæt!

• Nem opstart og regulering - fotocellers følsomhed 
 justeres (fra 0 til 50) via styring

MASTER Chain®-overgangssystem fungerer i princippet som en optag-
erstation. 
Med en ekstra trækstation giver det mulighed for at forlænge fod-
erstrengen udover maksimal kædelængde uden ekstra fodersilo og 
optagerstation!

oVergaNgssYstem
Nr. betegnelse

0170-517 krydsaftapper Ø76 mm, komplet
0170-518 krydsaftapper Ø76 og overgang Ø80
0170-507 Rør beslag Ø76 mm, komplet
0170-521 Overgangssytem rør-rør 50 mm, komplet
0170-522 krydsaftapper Ø50 og overgang Ø80
0170-504 Rør beslag Ø50 mm, 
0142-044 krydsaftapper Ø38 mm, komplet
0142-151 krydsaftapper Ø38 og overgang Ø80
0142-046 krydsaftapper Ø60 mm, komplet
0142-152 krydsaftapper Ø60 og overgang Ø80

86035

0117-126

92400

86030

0170-517

0170-518

92595

92386

92588

92590

92581

92573

0152-017
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90208

40321

90249

90210

75 mm

0170-984

0170-998

0222-660 91810

Vd6-Ø60 8 liter

91810-91813Drawing no.

Vd5-Ø60 10 liter

0221-951/0221-961

FoderKasser og NedlØbsrØr
MASTER Chain®

Vores foderkasser kendetegnes ved:

- nem og effektiv rengøring og høj hygiejne
- Ekstra låsefunktion, der giver mulighed for at udelukke fodring fra en  
 enkelt foderkasse
- udført i klar plast, som giver dig præcist overblik over fodermængden
- Let tildeling af fodertilskud og medicin
-  Foderkassens bundtragt kan monteres i 4 positioner 

tragt til foderrør 
-  nem og effektiv rengøring af foderfaldrør
- udlufter foderrøret og derved minimeres fugtdannelser

Tragten kan monteres direkte mellem foderkasse og foderfaldrør sådan at 
foderfaldrøret stadig understøtter foderkassen/foderstreng.
Alternativt monteres den på foderfaldrøret på frontlågen med frit hængende 
foderkasse.

PlastFoderKasser, rUNd model 

inkl. tragt og adapter til foderrør
Nr.

60 mm rumindhold

0221-252 6 liter
0221-253 8 liter
0221-254 10 liter

NedlØbsrØr til rund model foderkasse 

bokse, ld-bokse, æde-/hvilebokse og stier
Foderkasser 6 liter 8 liter 10 liter
Længde nedløbsrør ved foderkasser 131 cm 119,5 cm 113 cm
Højde til foderrør 208 cm

galVaNiserede NedlØbsrØr
til 8 liter plastfoderkasser - montage på bokse og stier. 
nedløbsrøret skal slutte ca. 4 cm under forværksbeslaget

Nr. betegnelse
0170-984 Fodernedløb Ø76 mm L: 119,5 cm uden beslag
0170-998 Fodernedløb Ø76 mm L: 131,0 cm

NedlØb 
til plastfoderkasser til montage på farestier

Nr. betegnelse
90249 Plastnedløb 75 mm. Længde 100 cm
40320 Galvaniseret beskyttelsesrør til nedløb

FoderKasser
Foderkasser til 60 mm anlæg

Nr. betegnelse
0222-660 VD6-Ø60, 8 liter med klap med Ø75 udløb
0221-951 VD5-Ø60, 10 liter med Ø75 mm udløb
0221-961 VD5-Ø60, 10 liter med Ø75 mm udløb, central tragt
tilbehør

91810 Tragt for 76 mm foderrør, komplet
91813 Tragt m/spændbånd til 76 mm foderrør

ForgreNiNg NedlØb 
til plastfoderkasser

Nr. betegnelse 

90210 Y-forgrening (muffe/muffe/muffe) indvendig 75 mm, 600 vinkel
90208 450 bøjning  (muffe/nippel) indvendig 75 mm

71 mm

75 mm
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 0146-340                         0146-339                    

 0146-334                        

 0146-335           

 0146-163                             

7020010

0146-164

0146-316               0146-317                  0146-300     0146-301   0146-333          

0170-504               0170-507

FoderKasser og NedlØbsrØr
MASTER Chain®

rØrbæriNg 

Varenr. betegnelse
0146-340 Rørbæring 20X26 cm
0146-334 Rørbæring 26X45 cm
0146-335 Rørbæring 47X61 cm
0146-339 Rørbæring 27х37 cm
0146-163 Vinkel for bæring 30 cm
0146-164 Stiver for bæring 30 cm
7020010 Rørbæring, 5 og 10 cm fra mur

aFstaNdsbeslag
Varenr. betegnelse

0146-126 Afstandsbeslag 50 cm
0146-138 Afstandsbeslag 75 cm
0146-139 Afstandsbeslag 119 +2 -2 cm 

rØrbeslag og moNtage
Varenr. betegnelse

0146-316 Rørbeslagsæt til Ø38
0146-317 Rørbeslagsæt til Ø60
0170-504 Rørbeslagsæt til Ø50
0170-507 Rørbeslagsæt til Ø76
0146-440 Montagesæt for rørbæring på mur, 6 mm
0146-441 Montagesæt for rørbæring på loft, 6 mm
0146-305 Bærestolpe C-formet 1,25 m
0146-291 Bærestolpe C-formet 2 m
0391-044 Ø50mm rørbærer for bærestolpe
0391-045 Ø63mm rørbærer for bærestolpe
0146-442 Montagesæt for rørbærer til bærstolpe
76200023 kabelbinder 300x4,8 sort

moNtage
Varenr. betegnelse

0146-300 Spændring for bærestolpe
0146-301 Gaffel (35-40 mm) for bærestolpe, komplet
0146-333 Gaffel (50 mm) for paneltech, komplet

rØrbæriNg rØrbeslag og moNtage

moNtageaFstaNdsbeslag

oPHæNg VaNd- og FoderrØr
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DRIK-O-MAT® - den originale drikkekop...

- Anatomisk udformning af kop

- God hygiejne og lavt spild

- Drikkeventilen kan justeres

• Øget vandoptagelse forøger 
 foderoptagelsen

• Ren og rigelig vandforsyning giver  
 større tilvækst, bedre foderudnyt- 
 telse og mindre sygdom  

•  Lavt arbejdsforbrug ved daglig  
 drift og rengøring

•  Stor vandbesparelse ved justér- 
 bare ventiler og mindre gylle
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- Anatomisk udformning af kop

- God hygiejne og lavt spild

- Drikkeventilen kan justeres

driK-o-mat®
Markedets største godstykkelse...

  ViP-o-mat  miNi staNdard mUlti maXi   
  93520   93570 93575 93600 93500

* fra gulv til underkanten af skål.
NB: Vandtryk ved ventil må ikke overstige 2,5 Bar.

Markedets største godstykkelse og lukket ombuk-
ket kant giver en meget stærk drikkekop, der holder 
i mange år. Den ombukkede kant forebygger også 
snavsophobning, og at grisene kan få eventuelle øre-
mærker i klemme.
Den afrundede form sikrer, at der ingen blinde hjør-
ner er, og den lukkede form foroven forhindrer gød-

ning i drikkekoppen, der dermed holdes konstant ren.
Vandventilen er placeret i bunden af drikkekoppen. 
Der lukkes derfor ikke mere vand ud, end der drik-
kes, og der er intet vandspild. Det giver god vandøko-
nomi og lave gyllemængder. 

driKKeKoPPer
betegnelse Varenr.

driK-o-mat® inkl. kort vandrør 
med indvendigt gevind

Mini DRIk-O-MAT® 93570
Standard DRIk-O-MAT® 93575
Multi DRIk-O-MAT® 93600
Maxi DRIk-O-MAT® 93500

NiPPelrØr ½'', rUstFri
nippelrør 830 mm med gevind 94039
nippelrør 990 mm med gevind 06902111
nippelrør 1190 mm med gevind 06902112
nippelrør 1700 mm med gevind 06902113

KomPlette sæt med bolte, beslag og bagplader

 
(Sæt til dobbeltmontering er til 2 DRIk-O-MAT®-er)

driK-o-mat®

standard, multi og maxi

PlaNKer
Enkeltmontering 93626
Dobbeltmontering 93628
Montagesæt enkelt på tremmer 93632
Montagesæt dobbelt på tremmer 93670
Montagesæt enkelt tremmer/plade til Standard DRIk-O-MAT® 93666
Montagesæt dobbelt tremmer/plade til Standard DRIk-O-MAT® 93668
Montagesæt væg til Standard/Multi DRIk-O-MAT® 93638

sPeCiFiKatioNer
betegnelse til grise pr. kop monteringshøjde* 
Mini DRIk-O-MAT® Smågrise 30 12 cm
Standard DRIk-O-MAT® Slagtesvin 30 25 cm
Multi DRIk-O-MAT® FRATS og søer 30 smågrise

20 slagtesvin
10 søer

12 cm
12 cm
35 cm 

Maxi DRIk-O-MAT® Søer 10 35 cm

DRIK-O-MAT® leveres med rustfrit 23x2 mm vandrør med indvendigt gevind og beslag samt ½" justerbar drikkeventil i rustfrit stål. 
Der benyttes 6 mm skruer til  montage (se side 69): 2 stk. til Mini og 3 stk. til Standard, Multi og Maxi.

sKrUer, bolte, beslag m.m.
betegnelse Varenr. Nr. på 

illustration til højre
6,5 x 50 rustfri betonskrue 39406050 1
Rustfrit vandrørsbeslag 20007 2
6 x 20 rustfri samleskrue M6X20 TORX30 39106020 3
M6 x 37 rustfri samlemuffe M6X37 TORX30 39206037 4
M6 x 45 sætskrue A2 DIn 933 30306045 5
6 mm låsemøtrik A2 voksbeh. DIn985 33596010 6
6 mm rustfri skærmskive 68716 7
6 x 30 rustfri skrue med rundt hoved 67216 9
Vandrørsbøjle ½'' med M8 stopskrue 20015 8
Spændhage 1'' - ½'' rustfri 1910172 8
Bagplade 31 x 19,8 cm rustfri 93610 10
Bagplade 20 cm rustfri 18295 11
6 x 16 rustfri skrue med rundt hoved 67175 12

 8 x 40 rustfri maskinbolt 67351 13
 8 mm låsemøtrik A2 voksbeh. DIn985 33908001 14

driK-o-mat®’ens gennemtænkte design giver en række unikke fordele
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VaNdNiVeaUVeNtil
MASTER FLOW

Permanent adgang til vand
MASTER FLOW er et membranbaseret 
ventilsystem, som opretholder et konstant 
vandspejl.

MASTER FLOW vandniveauventil har to indgange med indvendigt 
½" gevind for henholdsvis vandret og lodret vandførende rør. 

Vandniveauventilen leveres med prop, som kan lukke 
for den indgang, der ikke bruges.

For optimal udnyttelse anbefaler vi følgende:

• Vandforsyning forsynet med filter

• Vandtryk på 2,0 - 2,5 bar/29 - 36 PSI

• Forsyningsrøret, dvs. det lodrette vandrør fra vandniveauventil 
 til trug, skal være 80-200 cm

• Forsyningsrøret placeres så langt fra fodernedløb som muligt

• Jævnlig rengøring af forsyningsrøret for at undgå vandforurening

master FloW 

skal monteres i højde,
så grisene ikke kan nå den

moNtage

Vigtigt! 
Ved montage kan 
overspænding af 
rør ødelægge 
ventilhuset.

VaNdNiVeaUVeNtil

Nr. betegnelse Nr. på
 illustration

93469 MASTER FLOW inkl. ½" prop 1

06902114 nippelrør ½'', rustfrit, 1195 mm med 1 gevind 2

06902115 nippelrør ½'', rustfrit, 1495 cm med 1 gevind -

42220 Sotrug i rustfrit stål 3

96054
Rustfri beslag til fastboltning af trug. Inkl. 4 rustfri bolte til 
fastboltning af trug på beslag samt bolte til fastboltning på 
bagvæg. 

4

reservedele

93467 Membran til MASTER FLOW -

93465 kontrol knap til MASTER FLOW

Vandafgang
ISO 7/1-Rp 1/2"

Vandtilgang
ISO 7/1-Rp 1/2"

Vandtilgang
ISO 7/1-Rp 1/2"

Sotrug - se også side 21
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VaNdNiVeaUVeNtil
MASTER FLOW

doseriNgsaNlæg
Tilsætningssystem

VaNdFilter 

VaNdFØriNgsoVersigt
1. Side 71  - Vandtilførsel
2. Side 63  - dosering
3. Side 59   - loftmontage
4. Side 59  - opstander
5. Side 64-66 - iblødsætning/overbrusning
6. Side 63  - tilsætningssystem

VaNdFilter
Nr. Vare betegnelse
1 12100023 Ventil ¾'' med håndtag
2 12100197 kontraventil ¾''
3 99900702 Vandmåler 420 Qn 1,5 Dn15=1/2- 3/4 kL.B 165 mm. 40 gr.
4 12100022 Manometer ¼''
5 15900007 Reduktionsventil 11BIS ¾''
6 99900700 Vandfilter ¾'' muffe
- 99900701 Filter 50 MY
- 12100161 Forskruning ½ X ¾ m/plombehul
- 12000000 ¾'' messing nippelrør
- 4900945 Vandfilter sæt

tilsætNiNgssYstem 
Nr. Vare betegnelse side
1 20000055 Rør PVC m/klæbemuffe 32 mm lbm 65
2 23900340 T-stykke PVC 900 32 mm Tn16 65
3 23900358 kuglehane, lim, 32 mm x 1 union 65
4 23900338 Vinkel PVC 900 32 mm Tn16 65

tilsætNiNgssYstem

Orange rør indikerer vand med tilsætning. 
Blå rør indikerer rent vand. 
Rør leveres udelukkende i farven grå. doseriNgseNHed

Nr. Vare betegnelse side
1 23900340 Tee PVC 90 gr. 32 mm Tn16 67
2 23900338 Vinkel PVC 90 gr. 32 mm Tn16 67
- 23900354 Gevindmuffe PVC ¾'' 32 mm indv -
3 23900358 kuglehane PVC Ø32 mm, 1 X union 67
4 20000055 Rør PVC m/klæbemuffe 32 mm lbm 65
- 90000001 Medicinblander 0,2-2,0% indtag -
- 4900950 Medicinblander sæt

doseriNgseNHed
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oVerbrUsNiNg og iblØdsætNiNg
Styring og f i ltre

1

to funktioner i samme anlæg
Vores overbrusningssystem er fleksibelt, idet overbrusningsdyserne 
nemt udskiftes med iblødsætningsdyser, når stalden skal vaskes.

overbrusning
Til overbrusning anvendes fladstråledyser, som giver et ellipseformet bru-
seområde på ca. 60x200 cm og afgiver vanddråber frem for støvregn, 
der kan drive med luften og forstyrre ventilationen. Bruseområdet bør 
ikke omfatte inventar, foderautomater, lejeområde og gang. Der bør være 
et tørt område på min. 30-50 cm inden lejet, så grisene ikke slæber gød-
ning og fugt herop.

iblødsætning
når stalden skal vaskes, udskiftes overbrusningsdyserne med iblødsæt-
ningsdyser med et bruseområde på 10 meter i diameter. Alternativt kan 
ekstra iblødsætningssstreng etableres. Der bruses i korte intervaller, 
så fastsiddende snavs langsomt blødgøres. Det bør tilstræbes, at der 
bruges så små mængder vand, at det optages frem for at det ender i 
gyllekanalen.

tiP: 
Anbefalet monteringshøjde: 
Maks. 2,20 meter for nem udskiftning af dyser.

Førstehjælp, hvis dyserne stopper til:
• Anskaf et ekstra sæt dyser og afkalk efter fastlagt skema

• Anvend demineraliseringsanlæg og reducer vandets hårdhedsgrad

• Monter finfilter på vandstrengen, hvis dyserne stopper til 
 på grund af urenheder
• Anvend reduktionsventil og rør af passende diameter for at sikre 
 tilstrækkeligt og ensartet vandtryk langs hele vandstrengen.

bestillingsguide:
Et komplet overbrusnings- og iblødsætningsanlæg består af: 
styring og filter, fremføringsrør og fittings, ophængssæt og dyser.
Følg punkterne 1-4 på denne og de efterfølgende sider og vælg færdige 
sæt eller enkeltdele. De færdige sæt er sammensat ud fra standardløs-
ninger. Der vil dog ofte være behov for yderligere eller andre fittings for at 
løse specifikke opgaver. Kontakt os for tilbud!

 styringsur
 styringsur
 Det digitale styringsur består af et 
 døgnur og et timeur. På døgnuret indstilles, 
hvor ofte timeuret skal starte. På timeuret indstilles 
timefrekvensen og varigheden af overbrusningsperioderne. 
Min. overbrusningstid: 37 sek

termostat
Styringsuret kan tilsluttes termostat, der kan indstilles, 
så der ikke overbruses, hvis temperaturen falder til 
f.eks. under 20°C.

Filter
Nr. Vare betegnelse stk. pr. sæt
- 60404 Komplet sæt med 230 V magnetventil, består af:
1 23900343 Overgang 32 mm-1" muffe/indv. gevind 2
2 23900358 kugleventil 32 mm 1
3 60190 Overgang 1" np - 32 mm 3
4 93775 Finfilter 1
5 93800 Reduktionsventil med si 1" 1
6 93820 Magnetventil 1" 230 volt spole 1
7 23900345 union 32 mm 1
8 23900338 Vinkel 32 mm 2
9 23900344 Slutmuffe PVC 32 mm 1

reservedele
- 12400030 kabelstik til magnetventil -

stYriNgsUr
Vare betegnelse

93880 Styringsur
93881 Døgnur til styringsur

7103882 Minutur til styringsur

Filter  
Der bør altid monteres finfilter på overbrusnings- og iblødsætnings-
anlæg. Det anbefales endvidere at montere reduktionsventil for at sikre 
et konstant og jævnt vandtryk (se også "førstehjælp" til venstre)

Styring og filter

termostat
Vare betegnelse

93875 Termostat
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oVerbrUsNiNg og iblØdsætNiNg
Styring og f i ltre

oVerbrUsNiNg og iblØdsætNiNg
Rør, f itt ings og ophængssæt

rØr
Antal meter rør i alt: Fremføringsrør + grundstreng + tillægsstreng

Varenr. betegnelse
20000055 32 mm PVC rør til limfittings, længde 5 meter

FittiNgs til grUNdstreNg
til 32 mm PVC rør

Varenr. betegnelse
32 mm

23900340 Tee PVC 900 32 mm Tn16
23900358 kuglehane PVC Ø32 mm, 1 X union

60235 union PVC 32 mm
60150 Slutmuffe PVC 32 mm

FittiNgs til tillægsstreNg
til 32 mm PVC rør

Varenr. betegnelse
32 mm

23900340 Tee PVC 900 32 mm Tn16
23900338 Vinkel PVC 900 32 mm Tn16
23900345 union PVC 32 mm
23900344 Slutmuffe PVC 32 mm

Nr. Vare betegnelse stk. pr. sæt
- 60450 ophængssæt til wire/pianotråd, består af:
1 92580 Beslag, galvaniseret 2
2 30306040 6 x 40 mm rustfri maskinskrue 2
3 33506010 Møtrik M6 A2 voksbeh. DIn 934 2
4 67444 10 X 70 Fransk skrue TORX 50 RF 4
4 39900001 nylondybel nR. 12 til 10 mm 4
5 68746 Planskive 10 mm, galvaniseret 4
6 0591-171 Bardunstrammer, galvaniseret 2
7 0591-174 Wirelås 5 mm, rustfri 2
8 76200023 kabelbinder 300x4,8 mm 11

oPHæNg
Vare betegnelse

02900021 2 mm rustfri fjedertråd. Pr. meter

Ved spændvidder over 6 meter
Nr. Vare betegnelse stk. pr. sæt
9 09000024 kæde, dacromet, galv. 1

10 67114 5 x 50 spånskrue 1
11 68695 5 mm skærmskive, galv. 1

 ophæng
 Vandstrenge til overbrusning og iblødsætning kan fastgøres til  
 fjedertråd opspændt mellem ydermure. For at rørene ikke skal  
 hænge i "guirlander", er det nødvendigt at afstive fjedertråden 
 ved spænd over 6 meter

loFt- og VægoPHæNg
Nr. Vare betegnelse stk. pr. sæt
3 23900387 Rørbærer uden låsebøjle Ø32 mm 1
4 30206020 Sætskrue M6X20 FZB DIn 933 1
5 33206010 6 mm møtrik galv. 1
7 67275 6 x 60 mm fransk skrue galv. 1
8 68710 6 mm skærmskive galv. 1
9 39900001 nylondybel nR. 12 til 10 mm 1

ophængssæt

Fremføringsrør 
og fittings 

Nb: Iblødsætningsdyse bør ikke monteres tæt på loft pga. risiko for vandskade.

loft- og vægophæng

rØrbæriNg
Vare betegnelse

0146-340 Rørbæring 20X26
0146-334 Rørbæring 26X45
0146-335 Rørbæring 47X61
7020010 Rørbæring, 5 og 10 cm fra mur
0146-336 Montagesæt f/rørbæring på mur 8 mm
0146-338 Montagesæt f/rørbæring på loft 8 mm
0146-440 Montagesæt f/rørbæring på mur 6 mm
0146-441 Montagesæt f/rørbæring på loft 6 mm
0146-442 Montagesæt f/rørbæring til bærestolpe
0146-305 Bærestolpe C-formet 1,25 m
0146-291 Bærestolpe C-formet 2 m
0146-322 Rørbeslag Ø38/Ø32, komplet
0146-323 Rørbeslag Ø60/Ø32, komplet

rørbæring og rørbeslag

6023523900338
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oVerbrUsNiNg og iblØdsætNiNg
Dyser

dyser

kontraventil
type membrane

Dysehus 
fladståle dyse

Prop til isætning 
i overgang

dYsesæt direkte i 32 mm PVC rør
Nr. betegnelse billede

9960440 Sæt med fladstråledyse, består af: -
9960715 kontraventil type membrane 1  
9960700 Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå dyse 2
60720 Prop til sokkel 3

dYser
Nr. betegnelse billede

9960715 kontraventil type membrane 1
9960700 Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå dyse 2
9960701 Løs mørkeblå fladståle dyse 80°, 0,98 l/min ved 2 Bar 4
9960698 Løs gul fladståle dyse 80°, 0,65 l/min ved 2 Bar 5
9960699 Løs rød fladståle dyse 80°, 1,31 l/min ved 2 Bar 6

tilbehør og reservedele
Nr. betegnelse billede

9960700 Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå dyse 2
60720 Prop til sokkel 3
60725 Bore- og skæreværktøj til dyser 13

9960702 Dysehus fladståle dyse udvendigt gevind 14
9960715 kontraventil type membrane 15
9960600 32 mm PVC slutmuffe med 3/8'' WW gevind 16

dYsesæt via t-stykke og rør
Nr. betegnelse billede

9960446 dysesæt t-stykke til 32 mm rør, består af: - 
9960715 kontraventil type membrane 1
9960700 Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå dyse 2
60720 Prop til sokkel 3
23900340 Tee PVC 900 32 mm Tn16 8  
9960600 32 mm PVC slutmuffe med 3/8'' WW gevind 9

20000055 Rør PVC m/klæbemuffe 32 mm lbm 7

dYse til dysesæt
Til udskiftning af fladstråledyse.

Nr. betegnelse billede
9960705 Iblødsætnings dyse gul 3600 , vand ved 2 Bar 90 l pr. time, 

spreder 9 m ved 1,8 m højde
10

9960709 Iblødsætnings dyse orange 3600, vand ved 2 Bar 120 l pr. 
time, spreder 8,5 m ved 1,8 m højde

11

9960712 Overbrusnings dyse brun 1800, vand ved 2 Bar 43 l pr. time, 
spreder 6 m ved 1,8 m højde

12

Tee PVC 900 
32 mm Tn16

Rør PVC m/klæbemuffe 
32 mm, lbm 

kontraventil type 
membrane

Rør PVC m/klæbemuffe 
32 mm, lbm 

Dysehus fladståle dyse

Prop til isætning 
i overgang

32 mm PVC 
slutmuffe

Løs mørkeblå fladståle 
dyse 800, 0,98 l/min

Løs gul fladståle dyse 
800, 0,65 l/min

Løs rød fladståle dyse 
800, 1,31 l/min
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oVerbrUsNiNg og iblØdsætNiNg
Dyser

PVC limFittiNgs
Rør, overgange, kuglehaner og muffer

rØr i 5 meters læNgder
Nr. a: muffe b: muffe

20000055 32 mm 32 mm

samleFittiNgs lim
Nr. muffe

23900341 32 mm

slUtmUFFe
Nr. muffe

23900344 32 mm

redUKtioN lim-lim
Nr. a: studs b: muffe

60165 32 mm 20 mm

redUKtioN geViNd-lim
Nr. a: internal b: studs

23900351 1/2" gevind 32 mm

oVergaNg geViNd-lim
Nr. a: indvendig b: muffe

60176 3/4" gevind 32 mm, special dimension
23900343 1" gevind 32 mm

oVergaNg geViNd-lim
Nr. a: indvendig b: studs

60191 3/8" gevind 16 mm
60194 3/4" gevind 32 mm
60195 1" gevind 32 mm

oVergaNg geViNd-lim
Nr. a: Udvendig b: muffe

60188 3/4" gevind 32 mm, special dim.
60190 1" gevind 32 mm

oVergaNg geViNd-lim
Nr. a: Udvendig b: studs

60186 3/4" gevind 32 mm
60189 1" gevind 32 mm

UNioN glUe-glUe
Nr. a: muffe b: muffe

23900345 32 mm 32 mm

UNioN tHread-glUe
Nr. a: indvendig b: muffe

60230 1" gevind 32 mm, special dimension

PeViCol lim (bruges uden rensevæske)

Nr. betegnelse
23900112 Pevicol lim 0,5 kg

60307 Limpensel

oVergaNg geViNd-geViNd
Nr. a: indvendig b: Udvendig

60205 3/4" gevind 1" gevind

oVergaNg geViNd-geViNd
Nr. a: Udvendig b: Udvendig

60200 1/2" gevind 1/2" gevind
23900299 1" gevind 1" gevind

aNboriNgsbØjle lim-geViNd-lim
Nr. a: muffe b: indvendig C: muffe

23900346 32 mm 1/2" gevind 32 mm

ViNKel 900 geViNd-lim
Nr. a: indvendig b: muffe

60065 1" gevind 32 mm

ViNKel 900 lim-lim
Nr. a: muffe b: muffe

23900338 32 mm 32 mm

t-stYKKe lim-lim-lim
Nr. a: muffe b: muffe C: muffe

23900340 32 mm 32 mm 32 mm

KUgleHaNer lim
Nr.  muffe

23900358 32 mm

rØrsaKs til PVC-rØr og slaNge
Nr. betegnelse

60728 Røsaks til PVC rør/slange 32 mm

t-stYKKe lim-geViNd-lim
Nr. a: muffe b: indvendig C: muffe

23900347 32 mm 1/2" gevind 32 mm 
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 23900503
 

23900504

61012

lYNFittiNgs og slaNgesæt til driK-o-mat®

PVC-rør, overgange og muffer

saKs til blØde slaNger
Nr. betegnelse

23900510 Saks til slange

stoPHaNe
Nr.  muffe

61286 8 mm
61275 15 mm

lYNKrYds
Nr.  muffe

61310 8 mm

aNboriNgsbØjle
Nr.  betegnelse

61195 Anboringsbøjle plast 8 mm - 32/33,7 mm
23961195 Master Clamp 10 mm

stoPHaNe Flad
Nr. muffe

23900509 15 mm

slUtmUFFe
Nr. muffe

61090 15 mm

t-stYKKe
Nr. a: muffe b: muffe C: muffe

61226 8 mm 8 mm 8 mm
23900508 15 mm 15 mm 15 mm

oVergaNg iNdVeNdigt geViNd
Nr. a: gevind b: muffe

61140 3/8" 08 mm
61148 ½" 08 mm

23900504 ½" 15 mm
61160 ¾" 15 mm

PVC-rØr i 5 meters læNgder
Nr. Pr. str.

61000 5 m 15 mm

Pe-slaNge
Nr. str. Pr.

61012 08 mm Slange PE
23900500 15 mm PE-slange 15X1,5 mm - lbm

oVergaNg UdVeNdigt geViNd
Nr. a: gevind b: muffe

61122 ¼" 08 mm
61124 ½" 08 mm

23900503 ½" 15 mm

ViNKel 
Nr.  muffe

61171 08 mm
23900502 15 mm

samlemUFFe
Nr.  muffe

61050 8 mm
23900507 15 mm

ProP
Nr. Prop

61080 15 mm

stoPHaNe Flad geViNd-lYNmUFFe
Nr. a: Udvendig b: muffe

61295 ¾" gevind 15 mm

slaNge
Nr. Vare betegnelse
1 23900500 PE-slange 15X1,5 mm - lbm
2 76200023 kabelbinder 290X4,5 sort
3 23900508 T-stykke 15 mm
4 23900504 Overgang 15 mm ½'' indv. gevind

 

Y-ForgreNiNg
Nr. a: muffe b: muffe C: muffe

61230 08 mm 08 mm 08 mm

Lynfittings
Hurtig og nem samling uden brug af værktøj og lim. Slanger og rør 
skubbes blot til bunds. Herefter trækkes let for at sikre, at samlingen 
har fat. Lynfittings er lige anvendelige til PE-slanger og PVC-rør. 

Plastslanger og rør
PE-slanger er særdeles velegnede, hvor der kræves en fleksibel for-
bindelse mellem den faste installation og f.eks. drikkekopper og 
foderautomater. PVC-rør er den økonomiske løsning til vandføring uden 
for grisenes rækkevidde - nemme at håndtere, afkorte og montere.

saml-selv
Fordele ved PE-slanger med lynfittings frem for slanger 
med påmonterede rustfri fittings:
• Lynhurtig montering og kan nemt afmonteres
• Tåler alle slags syrer og tilsætningsstoffer
• Bestem selv længden
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redUKtioN mUFFe-mUFFe
Nr. a: muffe b: muffe

61110 22 mm 15 mm

A

B

A

B

A
B

C

A
B

3
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A B
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B
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nr. 19900

nr. 19920

1/2" rør

1" rør

1" rør1/4" rør

23
 m
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e

1/4" rør

23 mm rør

1" rør

19101722001420019

¾"

1"

1"

23 мм

1"

½"

20002 2000720005

36 мм 

39406050

20052

20040

20039

20035

20045

23 мм

20051

20041

lYNFittiNgs og slaNgesæt til driK-o-mat®

PVC-rør, overgange og muffer
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VaNdrØrsbeslag
MASTER CLAMP

master ClamP vandrørsbeslag
MASTER Clamp er et universalsystem 
i rustfrit stål til fastgørelse af vandrør. 
Med 3-4 komponenter er der et nærmest 
uendeligt antal montagemuligheder. 
Bøjle og bundstykke er i grundform til 
1" rør, men ved brug af indsats opnås 
mulighed for fastgørelse af 3/4", 1/2" 
og 23 mm rør.

  

 
 Vandrør kan forskydes 40 mm ud fra mur  
 eller inventar ved hjælp af afstandsstykke  
 til forlængelse af bundstykke.

master ClamP - rustfri vandrørsbeslag
Nr. betegnelse

20035 MASTER CLAMP 1'' vandrørsbeslag
20045 MASTER CLAMP afstandstykke
20041 Indsats i plast til ¾" rør
20040 Indsats i plast til ½" rør

20039 Indsats i plast til 23 mm rør
(Vandrørsbeslag til DRIk-O-MAT® og TuBE-O-MAT®)

20037 MASTER CLAMP skive Ø10,5/45 mm for beskyttele af planker
20051 Bagplade, rustfrit stål
20052 Bagplade forsat, rustfrit stål

39406050 Betonskrue  RF 6,5 x 50
19900 MASTER CLAMP 1'' vandrørsbeslag på væg
19910 MASTER CLAMP 1'' vandrørsbeslag på væg m/afst.stk.
19920 MASTER CLAMP 1'' vandrørsbeslag på rør
19930 MASTER CLAMP 1'' vandrørsbeslag 1 rør på planke
19940 MASTER CLAMP 1'' vandrørsebeslag 2 rør på planke
19950 MASTER CLAMP 1'' vandrørsbeslag porøs væg
19960 MASTER CLAMP 1'' vandrørsbeslag t/tremmer

nr. 19950

20052

nr. 19930

nr. 19940

VaNdrØrsbeslag

Nr. Vandrørs-
størrelse

monteres  
på/til

monteringsbolte 
(ej inkl.)

rustfri
20005 23 mm Sotrug/faresti 6 mm
20007 23 mm Planker/DRIk-O-MAT® 6 mm
20019 ½" Mur 8 mm
20032 1" Overbygning ornesti Inkl. stopskrue (ej vist)

galvaniseret
20014 1" 1" rør 67320

1910172 ½" 1" rør 67320

moNteriNgseKsemPler 

aNboriNgsbØjle - rustfri 
Nr. betegnelse til

93164 Anboringsbøjle ½" 1" rør
93204 Anboringsbøjle ½" udv. gevind ½" rør
93205 Anboringsbøjle ½" udv. gevind 1" rør
93212 Pakning til nystøbt anboringsbøjle -

anboringsbøjle rustfrit stål
Vores anboringsbøjler er præcisionsstøbt i rustfrit stål. 
Bøjlen er med indstøbt sekskant, der fikserer møtrikken 
ved montage.

Alle kit er til 1" rør. 
Plastikindsats skal bestilles separat til 23 mm, ½" og ¾" rør.

Eksempel
Inkl. bolte, møtrikker og pakning.

93164 93205
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FittiNgs og VeNtiler
Vinkler og muffer

ViPPeVeNtiler 
Nr. anvendelse ind

stillelig
l/min 

v/2,5 bar gevind

93245 TuBE-O-MAT® ja 1-4 3/8" indv.
93250 DRIk-O-MAT®  ja 1-4 ½" udv. 

281496 3In1 ja 1-4 ½" udv.
12100107 Drikkeventil type 13 nej 2 ½" indv.

93280 Søer - 13 ½" udv.
9900047 Søer - 13 ½" indv.

sUtteVeNtiler - rUstFri
Nr. anvendelse ind

stillelig
l/min 

v/2,5 bar gevind

9900054 Smågrise + slagtesvin ja 1-4 ½" udv.
93345 Pattegrise 1,5 3/8" udv.

samlemUFFer
Nr. gevind

12100332 1" indvendig
12100316 ½" indvendig

slUtmUFFe
Nr. gevind

12100333 1" indvendig
12100329 ½" indvendig

NiPPelrØr
Nr. længde gevind

94131 30 mm ½" udv.
12100328 40 mm ½" udv.
12100338 60 mm ½" udv.

ViNKel
Nr. gevind

12100317 ½" indv.
94221 1" indv.

ViNKel 450

Nr. gevind
12100341 ½" indv.
12100278 ½" indv. med bagplade

t-stYKKe
Nr. a: gevind b: gevind C: gevind

06500003 ½" indv. ½" indv. ½" indv.
12100337 1" indv. 1" indv. 1" indv.

94423 1" indv. ½" indv. 1" indv.

UNioN
Nr. Udvendigt gevind indvendigt gevind

94618 1"                  1"

UNioN
Nr. indvendigt gevind indvendigt gevind

94607 ½"                  ½" 
12100327 1"                   1"

NiPPelmUFFe
Nr. Udvendigt gevind indvendigt gevind

94441 ½"               ¼"

redUKtioNsmUFFe
Nr. indvendigt gevind indvendigt gevind

94465 3/8"              ¼"

trYKKeVeNtiler
Nr. anvendelse Udførelse ind

stillelig
l/min v/ 
2,5 bar gevind

281490 Ældre TuBE-O-MAT® Rustfri ja 1-4 ½" udv.
93305 Ældre TuBE-O-MAT® Rustfri ja 1-4 ½" indv.

9900004 Slagtesvin og søer Messing 2,5 1" rør

NiPPelrØr
Nr. længde gevind

94039 830 mm ½''
06902111 990 mm ½''
06902112 1190 mm ½''
06902113 1700 mm ½''
06902114 1195 mm ½''
06902115 1495 mm ½''
1900250 6000 mm 1'' med samlemuffe

Vores ventiler er dimensioneret til et vandtryk på 2,5 Bar, hvis kraftigere 
vandtryk bør de justeres for optimal drift.

281490 93305 9900004

9325093245 281496 12100107 93280 9900047

9900054 93345

C

a

b
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FittiNgs og VeNtiler
Vinkler og muffer

FittiNgs, Filtre og VeNtiler
Filtre og pakkemidler

redUKtioNsVeNtiler
Nr. betegnelse

93800 Reduktionsventil 1" med manometer

93803 Manometer til reduktionsventiler

Filtre, sNaVssamlere
Nr. betegnelse

93775 Forfilter m/indsats 1'' indv. gevind
93790 Finfilter muffe/muffe
93792 Filterpatron 75 MY til finfilter 93790

optimal vandtilførsel
Monter:

• Kugleventil, så man nemt kan lukke for vandet i et givent staldafsnit

• Kontraventil, som forhindrer vand med tilsætningsstoffer i tilbageløb  
 til vandværksvandet

• Filter, som sikrer, at ventiler ikke stopper til på grund af urenheder

• Reduktionsventil for indstilling til optimalt vandtryk af hensyn til  
 blandt andet drikkeventiler

• Manometre for kontrol af vandtryk før og efter filter. De indikerer,  
 når filteret skal renses

Vores ventiler er dimensioneret til et vandtryk på 2,5 Bar, hvis kraftigere 
vandtryk bør de justeres for optimal drift.

Filtre og VeNtiler
No. Nr. betegnelse antal se 

side
1 12100021 Manometer til reduktionsventil 3 -
2 12100195 1" kontraventil 1 -
3 93775 Forfilter m/indsats 1'' indv.gevind 1 71
4 23900299 Overgang 1-1" udv. gev./udv.gevind 1 67
5 60190 PVC overgang 1" udv.gev./32 mm muffe 1 67
6 20000055 PVC-rør med klæbemuffe 32 mm 5 m, pris pr. m - 67
7 23900343 PVC overgang 1" indv.gevind til 32 mm studs 2 67
8 93800 1" reduktionsventil 1 71
9 23900338 PVC vinkel 900 32 mm Tn16 1 67

KoNtraVeNtiler
Nr. betegnelse

93813  kontraventil 3/4". Muffe/muffe

magNetVeNtil
Nr. betegnelse

93820 Magnetventil 1". Muffe/muffe. Med 220 volt spole og kabelstik
93821 Magnetventil 1".Muffe/muffe. 24 volt spole

12400030 kabelstik til magnetventil

KUgleHaNe 1/2" slangeforskruning 
Nr. gevind

94738 ½" udv.

KUgleVeNtil laNgt greb
Nr. gevind gevind

94707 ¾" udv. ¾" udv.
94710 1" indv. 1" udv.

tilbeHØr
Nr. Pr. betegnelse

29100001 Rulle a 10 m Gevindtape

oPtimal VaNdtilFØrsel

93800

93790

93813

93820
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39234

39211

31002/31000 31001/31003 30053

31050               31051    31052

1700046

1700045

1700042

31040

96180

96181

96180

96180

31030

31025

rUstFri stålKrYbber
Søer, smågrise, FRATS og slagtesvin 

Fodbeslag til KrYbber
Nr. betegnelse

31002 Fodbeslag og støtteben, dobbeltkrybbe, smågrise

31000 Fodbeslag og støtteben, dobbeltkrybbe, slagtesvin

31001 Fodbeslag, enkeltkrybbe, slagtesvin

31003 Fodbeslag, enkeltkrybbe, smågrise

30053 Adapter for støtteben 35 mm planke

rUstFri stålKrYbber til Inn-O-WALL 
Nr.

længde 
1,0-5,9 m

betegnelse rum-
indhold 

pr. m

Højde bredde 
øverst

bredde 
nederst

39234
Dobbeltkrybbe 
til FRATS, slagtesvin 
og polte

49 liter 14,5 cm 49,7 cm 20 cm

39211
Enkeltkrybbe 
til FRATS, slagtesvin 
og polte

24,5 liter 14,5 cm 24 cm 7 cm

39215 Dobbeltkrybbe 
til smågrise 38 liter 12 cm 43 cm 20 cm

39218 Enkeltkrybbe 
til smågrise 16 liter 12 cm 20 cm 6 cm

rUstFri stålKrYbber til alle typer bokse og Inn-O-FLEX

Nr.
længde 0,6-5,9 m betegnelse rum-

indhold pr. m Højde bredde 
øverst

bredde 
nederst

96180 Til bokse med forværksrør 32,5 liter 14,3 cm 32,5 cm 11,5 cm

96181 Til bokse med frontudgang 32,5 liter 14,3 cm 32,5 cm 11,5 cm

• Uforgængelighed: 1 mm rustfrit stål

• Minimalt foderspild: indadbukkede kanter

• Hygiejne og dyrevenlighed: kanternes ombuk er udvendigt, så 
 overfladen er helt glat indvendigt. Hermed er risikoen for ophobning 
 af foderrester og skader på dyrene minimal

• Fleksibilitet: individuelt tilpassede længder fra 60 til 600 cm

• Billig montage: nem håndtering, da krybberne er lettere end beton

• Nem rengøring: krybberne monteres fri af gulvet, så der kan spules  
 under dem

rUstFri stålKrYbber - lige velegnede til tØr- som VådFodriNg i alle staldafsnit

Vægbeslag til KrYbber
Nr. betegnelse

31050 Til enkelt krybbe mod mur

31051 Til enkelt krybbe enkelt mod planke

31052 Til enkelt krybbe dobbel mod planke

eNdegaVler og samlebeslag til rustfri stålkrybber

Nr.
længde 0,6-5,9 m betegnelse Passer til

krybbe

31025 Endegavle i plast til 1 stålkrybbe 96180 og 96181

31030 Samlingssæt i plast til 1 stålkrybbe 96180 og 96181

31040 Endegavle i plast til stålkrybbe med forværksrør 96180

1700042 Samlingssæt til stålkrybber med forværksrør 96180

1700045 Endegavle i plast til stålkrybbe med frontlåge 96181

1700046 Samlingssæt til stålkrybbe frontlåge 96181
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96054

42220

52,5 cm 35 cm

rUstFri stålKrYbber
Søer, smågrise, FRATS og slagtesvin 

FodersKåle og tilbeHØr
Polymerkrybber, foderskåle og plade

Hele Plader

Nr. betegnelse tykk. 
i mm mål i mm Velegnet til

23100071 Plade LDPE, sort 10 1500x300 Skillerum

Krybberne er fremstillet af polymerbeton, der har en helt glat overflade, 
som er praktisk og hygiejnisk. krybberne er modstandsdygtige over for 
kemikalier, foder og affaldsstoffer.

• Nem montage: Runde foderskåle monteres med fjederbelastet holder  
 i støbejernsriste. Foderskål til ophæng monteres vha. skrue/beslag

• Uforgængelige materialer: Plastik og rustfrit stål

• Hygiejnisk: Ingen blinde hjørner - nem rengøring

sotrUg 
Nr. betegnelse

42220 Sotrug i dybtrukket rustfrit stål

42379 Plastsider sotrug, sæt

96054 Beslag til dybtrukket sotrug inkl. bolte til fastgørelse på VÆG

96056 Beslag til dybtrukket sotrug inkl. bolte til fastgørelse på PLAnkEInVEnTAR

96058 Beslag til dybtrukket sotrug enkelt til fastgørelse på TREMMEInVEnTAR

FodersKåle til Patte- og smågrise

PolYmerKrYbber

sotrUg

PolYmeKrYbber til VådFodriNg
Nr. type længde, cm liter pr. meter

18444 TS28 V 100 30
18445 TS28 V skillerum
01605 TS30 100 32
17096 TS30 E100 endekrybbe 100
17097 TS30 E65 endekrybbe 65
01664 TS30 skillerum
01667 TS35 100 38
17081 TS35R E50H endekrybbe 50
17080 TS35L E50V endekrybbe 50
01670 TS35 skillerum
02571 TS36 100 42
17098 TS36R E50H endekrybbe 50
17099 TS36L E50V endekrybbe 50
02605 TS36 skillerum  
03191 TS41 100 50
01595 TS41 E100 endekrybbe 100
01596 TS41 E65 endekrybbe 65
03204 TS41 skillerum
01585 TS47 100 55
03258 TS47R m/renseåbning 100
01586 TS47 E100 endekrybbe 100
01587 TS47 E65 endekrybbe 65 30

FodersKåle til Patte- og smågrise
Nr. betegnelse indhold

90011 Pattegriseautomat i plast type 301 5 liter

90012 Mini foderskål i plast inkl. beslag 1 liter

90013 Mini foderskål i plast inkl. møtrik/bolt 1 liter

90144 Ophængsbeslag til mini foderskål -

96061 Foderskål i plast til pattegrise. Diameter 26 cm. 1,5 liter

96063 Foderskål i plast til patte- og smågrise. Diameter 39 cm. 4,5 liter

Sotrug - se side 21
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tilbeHØr
Boltevarer, u-bøjler og plastpropper

lUKKebeslag til FastboltNiNg
Nr. betegnelse

29728 Inn-O-FLEX modtagerbeslag 
18076 Til parallel luk

18092 Til vinkelret luk på stolpe

16355 Til fastboltning på forværksrør

HæNgsler
Nr. betegnelse

29705HG Pindbolt
29715HG Hængselbeslag

drejelUKKetØj
Nr. betegnelse

17107 komplet drejelukketøj til Inn-O-FLEX-låger.
Højde 69 cm

reservedele
17145 Drejestang 69 cm til Inn-O-FLEX
17146 Drejestang 37,5 cm til dobbelt lukketøj
17120 Hus monteret til drejelukketøj, rustfri
17250 Fjeder rustfri
68593 20 x 1,5 kontramøtrik til pal rustfri
68763 20 mm sikringsskive, rustfri

PlastProPPer
Nr. dimension

30080 22 mm rør 1,8-3,5
30081 25 mm rør 
30082 1" rør
30084 35 x 35 x 3 stolper
30085 40 x 40 x 2 stolper
30086 40 x 40 x 4 stolper
30087 50 x 50 x 4 stolper

Krogbolt inkl. låsemøtrik og skive

Nr. betegnelse
9950165 krogbolt 170 mm til 120 mm bærejern

beslag inkl. bolt for støtteben til svingbare sider i farebokse

Nr. betegnelse
42364 Til støbejernsriste

Krog/KarabiNHage
Nr. dimension

68870 krog 6,2 x 120 x 26

sPlitter
Nr. dimension

35900108 3,2 x 20 DIn 94

UNbraKoNØgle (6-kant nøgler)

Nr. dimension
69410 4 mm til wiresamler og 8 mm stopskrue (pinol)

Krogbolt - easY-jUst 
Nr. betegnelse

30960 Fjederbelastet krogbolt - sæt

U-bØjler inkl. møtrikker

mål i mm
Nr. til rør a b C d

69710 1" 35 56 30 8
69720 38 mm 39 51 25 6
69730 1 1/4" 45 66 29 8
69740 35 mm firkant 35 46 15 6
69750 50 mm 50,5 70 30 8
69760 60 mm 61 85 30 8
69770 76 mm 76 81 31 8
69794 76 mm db* 76 112 35 8
69806 76 mm 3/4" 76 116 35 8
69700 1/2" rustfri 24 36 15 6
69714 1" rustfri 35 56 30 8

beslag til U-bØjler 
Nr. til

69783 76 mm dobbelt u-bøjle

sPåNsKrUe m. krydskærv 

Nr. dimension
67114 5 x 50

stoPsKrUe
Nr. dimension

67155 6 x 10 sort
67320 8 x 16
67380 10 x 16

iNseX sKrUe
Nr. dimension

38006025 Type CH 6 x 25
67331 Type BH 8 x 20
67340 Type BH 8 x 25
67418 Type BH 10 x 40
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tilbeHØr
Boltevarer, u-bøjler og plastpropper

bolteVarer
Møtrikker, skruer og gevindstænger

masKiNbolte
dimension Nr.

6 x 45 30306045
6 x 50 30306050
8 x 40 67351
8 x 50 30308050

 8 x 70 30308070
10 x 50 67427
10 x 60 30310060
10 x 80 32510080
10 x 90 67476

mØtriKKer
dimension Nr.

5 mm låse 68505
6 mm 33506010
6 mm låse 33596010
8 mm 68541
8 mm låse 33908001
8 mm flange m. fortanding 68552

10 mm 33510017
10 mm låse 33900029
10 mm flange m. fortanding 68562
20 x 11/2 kontra 
Til pal på drejelukketøj

68593

bræddebolte
dimension Nr.

6 x 25 36306020
8 x 20 36308020

10 x 35 67410
10 x 40 36310040
10 x 70 67447

sKiVer
dimension Nr.

6 mm skærm 68716
8 mm skærm 35600058
8 mm plan 35600037

10 mm plan 35900085
20 mm skærm/sikringsskive 68763

sætsKrUer
dimension Nr.

5 x 20 67100
6 x 16 30306016
8 x 22 30308025

10 x 25 30310025
10 x 35 67407

masKiNsKrUer
dimension Nr.
Type B   6 x 16 67175
Type B   6 x 25 67206
Type B   6 x 30 67216

FraNsKe sKrUer
dimension Nr.

10 x 60 34910070

NYloNdYbler
dimension til skrue Nr.

12 10 mm 39900001

iNN-o-PlUg til beton/mur

Nr. betegnelse
39406050 6,5 x 50 betonskrue (torx nr. 27) 

67444 10 x 70 fransk skrue (torx nr. 50)
67442 10 x 100 fransk skrue (torx nr. 50)

iNN-o-PlUg til spalter

Nr. betegnelse
30871 Spalteanker 80-100 mm 
30875 Spalteanker 100-120 mm
30872 10 x 90 skrue indvendig torx
30873 Inn-O-PLuG Sæt, spalteanker 80-100 mm inkl. skrue (30871+30872) 
30882 Inn-O-PLuG Sæt, spalteanker 100-120 mm inkl. skrue (30875+30872) 

4800020 T-bolt for beton spalter, 10 stk. 
96967 Beslag til montage af inventar på støbejernsriste, 10 stk.

HoldeVærKtØj
Nr. betegnelse

30878 Holdeværktøj for spalteanker

iNN-o-PlUg til planker

Nr. betegnelse
39106020 6 x 18 skrue indvendig torx, rustfri
39206037 8 x 37 insex rørmøtrik, rustfri
4900466 Sæt bestående af 67.184 og 67.348

iNN-o-PlUg til plastriste

Nr. betegnelse
30847 Anker, rustfrit til montage af plastriste på bærejern
30888 8 x 90 maskinbolt (torx 50) til glasfiberbæringer
30887 8 x 120 maskinbolt (torx 50) til glasfiberbæringer

30308071 Buttonhead M8X70 u/skive TORX 50
90130487 Anker M8, stor

A B
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iNVeNtar iNVeNtar

mUltiFase tØrFodriNg VådFodriNgstaNK og gUlVriste

FUNKimat FoderaUtomater

materialeValg

materialer teknisk beskrivelse egenskaber og anvendelse

rustfrit stål WST nr. 1.4301 (A304)

WST nr. 1.4509

Til bl.a. vandrør, U-profiler, krybber. Korrosionsfast. Glat, særdeles rengøringsvenlig overflade. Tåler myresyrekon-
centrationer på 5% uden holdbarhedsforringelse. Tåler normalt vandværksvand med kloridindhold op til 75 PPM. 
Ved værdier herover skal vandkvalitet oplyses for specialtilbud, evt. baseret på alternativt materialevalg

jern - stål Stål 37-2 Til bl.a. rør, firkantprofiler, plader, flad-, vinkel- og rundjern

støbejern GGG40. Kuglegrafit Til støbejernsriste. kan udsættes for galvanisk tæring. 
Derfor bruges altid plastik mellemlæg mellem riste og fodlapper på inventar

PVC Overflade 100% ny blyfri PVC.
nuanceforskelle kan forekomme

Til bl.a. planker, U-skinner og bundprofiler til CLEAN-O-FLEX®, fittings og rør. PVC er et særdeles stærkt 
materiale, der tåler gentagne kraftige påvirkninger uden holdbarhedsforringelse

ldPe Low Density PolyEthylen 
10 og 12 mm sort plade

Til bl.a. plastplader i Inn-O-FLEX-inventarstykker. LDPE har høj slagstyrke og høj 
modstandsdygtighed overfor mange opløsningsmidler

ePP Ekspanderet polypropylen (teknisk 
plast skummateriale). 
Egnet til emner med en godstykkelse 
på mere end 5 mm

Til bl.a. klimakasser (INN-O-CORNER). EPP giver høj slagfasthed og har en glat overflade, 
der gør det meget rengøringsvenligt

overflade teknisk beskrivelse egenskaber og anvendelse

Varmgalvanise-
ring 

Lagtykkelse 30-180 μm afhængigt af 
godstykkelse. kraftig godstykkelse 
giver tykkere lag

Standard DS/En 1461 ISO 2000

Til bl.a. rør, plader og profiler. Rustangreb forhindres, så længe overfladen er intakt. Kan angribes af ammoniak. 
Spidse grater kan forekomme. Let ru overflade - ikke rengøringsvenlig

Pulverlakering Fastbrændt polyester-pulver. 
Lagtykkelse = ca. 80-100 μm

Til udvalgte inventarstykker, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til dyrevelfærd og arbejdsvenlighed

elgalvanisering Sendzimirgalvanisering. Lagtykkelse 
= ca. 17 μm på båndstål. Ca. 10 μm 
på skruer og bolte

Til foderrør. I særligt aggressive miljøer eller hvor der ønskes ekstra lang holdbarhed, 
kan der med fordel vælges foderrør og -hjørner i rustfrit stål. 
Vi er leveringsdygtige!

 

Vi lægger vægt på at foretage relevant og optimalt materialevalg til hver enkelt opgave. Mange års erfaring med det 
aggressive miljø, som inventar og fodringsanlæg ofte udsættes for, betyder at vi kan tilbyde løsninger, som har en 
lang holdbarhed og samtidig er konkurrencedygtige. 

Se i skemaet nedenfor, hvilke materialer og overfladebehandlinger, vi normalt benytter.

VarmgalVaNiseriNg

Varmgalvanisering er overfladebehandling med zink - derfor kaldes det også varmforzinkning. Varmgalvanisering 
giver god korrosionsbeskyttelse i de fleste miljøer og derfor lang levetid. Galvanisering giver høj bestandighed mod 
mekanisk slid og samtidig giver zinken katodisk beskyttelse imod rust.

Galvaniseringsmetoder og standarder udføres i henhold til DS/En 1461 ISO 2000 (kan rekvireres hos ACO FunkI).

PUlVerlaKeriNg

ACO FunkI tilbyder udvalgte inventarstykker i pulverlakeret udførelse, på steder hvor det er hensigtsmæssigt i for-
hold til dyrevelfærd og arbejdsvenlighed. 
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materialeValg

Hos ACO FunkI har vi indrettet et stort Showroom, hvor du kan gå på opdagelse i vores enorme udvalg af 
staldinventar til svin og få masser af inspiration, råd og vejledning! Her kan du finde forskellige løsninger fra 
både FunkI og EGEBJERG produktlinjerne samt se vores store udvalg af komponenter. 

Helt uforpligtende kan du se, mærke og afprøve forskelle og funktioner og derved finde den løsning, der netop 
dækker dit behov... Ring og aftal rundvisning - 9711 9600.

sHoWroom

 KUNdesUPPort

ACO FunkI har oprettet et service center i Danmark. Vores serviceteknikere har mere end 15 års erfaring på 
området og de er klar til at hjælpe dig med montage og teknisk vejledning. kontakt Service & Montage på 9711 
8500.

serViCe & moNtage

FUNKi i egebjerg i KomPoNeNter

serViCe i moNtage i reserVedele



78 www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600

iNdHoldsFortegNelse

■ lØbe- / drægtigHedsstalde ........... 4
Løbeboks - traditionel ................................10
Æde-/hvileboks ..........................................11
LD-boks .......................................................12

■ FUNKi seleCt iNVeNtar ..................... 13       
 Polte, søer og orner ....................................14

■ liNesPilsaNlæg .................................. 16
 Tilbehør .......................................................17

■ Farestier ............................................. 18
 Traditionel faresti Inn-O-CRATE .................20
 Tilbehør til Inn-O-CRATE ............................21
 WELSAFE ....................................................22
 Tilbehør til WELSAFE ..................................23
 Combi-faresti ..............................................24
 FT-30 sti ......................................................25
 Tilbehør til FT-30 sti ...................................26
 COMBI-foderautomat .................................28

■ gUlVlØsNiNger ................................... 29
 Riste til farestier - kOMBIGuLV..................30
 Støbejernsrister ..........................................32

■ CleaN-o-FleX ....................................... 34
 FLEXCOVER overdækninger .......................35
 Vådfodringsvæg .........................................36
 Smågrisestier H75 .....................................37
 Slagtesvinestier H100 ...............................38
 FRATS-stier H100 .......................................39

■ ComP-o-FleX ........................................ 40
 Smågrise H75 cm ......................................41
 Smågrise / slagtesvin H85 cm ..................42
 Smågrise / slagtesvin H96 cm ..................43

■ CleaN-o-FleX tilbeHØr ..................... 44
         Plastplanker og bundprofiler ....................44 
         U-profiler, beslag og plastpropper ............45
         Spærrelåger og ophængsbeslag ..............46

■ FoderaUtomater tUbe-o-mat® ....... 47
        VI+, CLASSIC, TuBE ....................................50
 Dybtrukne trug ...........................................51
 Foderudtag .................................................52

■ FodriNgsaNlæg ................................. 53
 Tilbehør og reservedele .............................56
 Foderkasser og nedløbsrør ........................58
 Ophæng vand- og foderrør.........................59

■ driKKeKoPPer driK-o-mat ............... 60
 Vandniveauventil ........................................62
 Doseringsanlæg .........................................63

■ oVerbrUsNiNg og iblØdsætNiNg ... 64
 Rør, fittings og ophængssæt .....................65
 Dyser ...........................................................66

■ PVC limFittiNgs .................................. 67
 Rør og overgange .......................................67
 kuglehane og muffer .................................67

■ lYNFittiNgs til driK-o-mat ............... 68
 

■ VaNdrØrsbeslag ............................... 69

■ FittiNgs ................................................. 70
Vinkler, muffer og drikkeventiler ...............70
Filtre og pakkemidler .................................71

■ KrYbber og trUg ............................... 72
Rustfri stålkrybber ......................................72
Polymerkrybber ..........................................73
Sotrug..........................................................73
Foderskåle til patte- og smågrise ..............73

■ tilbeHØr ............................................... 74
Boltevarer, u-bøjler og plastpropper .........74
Møtrikker, skruer og gevindstænger .........75



79www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600www.acofunki .com I  T.  +45 9711 9600

Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes. April 2016.

stikordsregister

Afdækningsribbe ................................ 32
Bokse ........................................10,11,12
Boltevarer ...................................... 74-75
Bundprofiler ........................................ 44
CLEAn-O-FLEX® ..................... 34, 37-39
Combi-faresti .......................................24
COMBI-foderautomat ......................... 28
COMP-O-FLEX® .............................40-43
Doseringsanlæg ................................. 63
Drikkeventiler ..................................... 70
DRIk-O-MAT® ................................60-61
Dyser .............................................64, 66
Farestier  ........................................18-27
FLEXCOVER overdækning .................. 35
Foderautomater ..................... 28, 47-52
Foderkasser ........................................ 58
Fodernedløb ....................................... 58
Foderskåle .......................................... 73
Foderudtag ....................................51-52
Fodringsanlæg ...............................53-57
Forværk  ...............................................11
FRATS-stier .......................................... 39
FT30-sti  .........................................25-27
Hjørner ................................................ 56
Hængsler .............................................74
Iblødsætning/overbrusning ..........64-66
Inn-O-PLuG ...................................44, 75
kombi-gulv .....................................30-31
kæde MASTER Chain® ..................... 56
LD-bokse  ............................................ 12
Limfittings ........................................... 67
Linespilsanlæg ............................. 16, 17
Lynfittings ............................................ 68
Materialevalg .......................................76
Ornestier, FunkI SELECT ....................14
Plastpropper ....................................... 45
Plastriste  .............................................31
Poltestier, FunkI SELECT ...................14
Polymerkrybber .................................. 73
PVC Limfittings.................................... 67
PVC planker ........................................ 44
Service og montage ............................77
Showroom ............................................77
Slagtesvinestier, CLEAn-O-FLEX® ..... 38
Slanger ................................................ 68
Smågrisestier, CLEAn-O-FLEX® .........37
Sotrug........................................... 21+73
Spalteanker ........................................ 75
Spærrelåger ........................................ 46
Støbejernsriste .............................31, 32
Trug ........................................  21+72-73
TuBE-O-MAT® ................................ 47-51
u-bøjler .................................................74
U-profiler ............................................. 45
Vandniveauventil ................................ 62
Vandrørsbeslag .................................. 69
Varmelamper .......................................21
Vådfodringskrybber ..................... 72, 73
Vådfodringsvæg ................................. 36
WELSAFE faresti ............................22-23
Æde-/hvileboks .............................  7+11

 besØg Vores sHoWroom




