


DeLaval riverbord

• For mellomlagring av 
korthakket fôr

• Leveres i tre størrelser 
(4-18m3)

• 4,6 m
• 6,6 m
• 8,6 m

• Styreskap for manuell styring
Start stopp av bunnmatte og 
riverdel. Retning bunnmatte

• Radiostyrt bunnmatte. 
Betjening fra traktoren gjør 
det lettvint å fylle bordet.



DeLaval riverbord

• Dobbelt bunnlenke

• 4 stk Ewartslenker (nr78)

• Kan kjøres begge veier

• 1,2m pr minutt

• Rivervalse

• 2 motorer a 2,2kW

• Skrueplasserte knivjern på 
valse

• 30 o/min

• Passer for kuttet materiale

• Ikke langt stråmateriale



Automatikk for fylling av fôrvogn



Karmer riverbord

• Høye karmer kan ikke etterbestilles

• Kan kun monteres ved produksjon

Standard
Høye karmer
183038340/42/44

Koniske karmer
184022252



Automatikk for fylling av fôrvogn

• DeLaval har utviklet en løsning for automatisk fylling av 
fôrvogn fra riverbordet.

• Bakgrunnen var behov for en funksjonell løsning, samt en så 

sikker installasjon som mulig da alt skal kunne starte uten at 
en person er tilstede.

• For å oppfylle dette er det gjort 

flere sikkerhetsfunksjoner i løsningen



Funksjonsbeskrivelse

Automatisk fylling av fôrvogn
Riverbordet starter automatisk når vogna kommer i 

fyllingsposisjon

Sikkerhetsfunksjoner

• Nødstoppline under riverbordet

• 2 nødstoppbrytere

• Varsellampe og sirene som går i 30 sekunder før riverbordet 

starter. Lampa fortsetter å blinke så lenge riverbordet går

Ettergangstid på transportøren for å ha mulighet til å kjøre den 

tom mellom lastingene



Styreskap

• Alle funksjoner kontrolleres 
fra et styreskap  som 

inneholder motorvern etc, 

samt en PLS som styrer alle 
funksjoner

• Man kan også koble fra all 

automatikk og styre alle 
motorer manuelt



Fyllingsfunksjon

• Når fôrvogna kommer inn for 
fylling aktiverer den to fotoceller. 

Begge fotocellene må være 

påvirket for at riverbord og 

transportør skal starte

• En sirene og en varsellampe 

begynner starter så fort den første 

fotocella er påvirket og holder på i 

30 sekunder før riverbord og 
transportør begynner å gå. 

• Under fylling fortsetter lampa å 

blinke



• En tredje fotocelle blir påvirket når 
fôr fylles opp i vogna.

• Når denne fotocella blir påvirket 

stopper riverbordet og når 
ettergangstiden har gått stopper 

også transportbandet.

• Alt stopper også om vogna skulle 
forlate fyllingsposisjon før denne 

fotocella har blitt påvirket.

Fyllingsfunksjon



Beskyttelsesnett under riverbordet

• For å unngå at noen setter 
seg fast i medbringere eller 

kjede på undersiden av 

bordet så skal et 

beskyttelsesnett installeres.

• Beskyttelsesnett 

monteringsinstruksjon 

sendes med hvert riverbord.



Nødstoppline rundt riverbordet

• For å unngå at noen går under 
riverbordet når det er i gang, 
skal det installeres en 

nødstoppline rundt støttebeina 

• Er lina for slakk eller den 
spennes så aktiveres 

nødstoppet og hele systemet 
stopper

• For å starte igjen må 
nødstoppbryteren tilbakestilles 
og resetknappen på styreskapet 

trykkes inn.

• Lina er plassert 75 cm over 

gulvet.



Nødstopp

• I tillegg til nødstopplina så finnes 
det to nødstopp i systemet. Ett 

sitter på kontrollskapet og ett 

som er løst

• Ett av nødstoppene skal 

installeres i nærheten av riveren  

og en ved pålastningsdelen.

• Begge stopper hele systemet og 

må tilbakestilles både med 

nødstoppknappen og 

resetknappen på styreskapet.



Høyde ved pålastningsdel

• Riverbordet lastes 
vanligvis fra bak og det 
finnes i dag tre 
alternativ på høyde i 
gavelenden; 50 cm og 
1100 cm.

• Med 1100 cm gavl blir 
totalhøyden fra gulvet 
185 cm.



Høyde utmatingsdel

• Høyden på 
utmatingsdelen kan 

variere da hellinga på 

riverbordet kan 
justeres

• Det er vanligvis 

behov for en form for 
deksel for å styre 

fôret til transportøren



Installasjonsalternativer

1 

Fôrvogna fylles 
direkte under 
riverbordets 
utmatingsdel 
NB! Krever vogn med 
forlengelse

2

Fôrvogna fylles med 
en horisontalt 
liggende transportør

3 

Fôrvogna fylles med 
en skråstil transportør



Mål riverbord


