
FW200 DelPro kraftfôrvogn til sau og geit
Hurtig, presis og lønnsom fôring!
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Kraftfôrvogn for geit – FW200 DelPro

• Kraftfôrvogna kan gå automatisk    
opp til 20 ganger daglig. 

• Vogna henger på skinne i taket 
og passer perfekt til dyr i binger.

• Vognene er batteridrevne og 
lades automatisk i 

parkeringsposisjon.

• Kraftfôret kan fylles automatisk 
ved hjelp av en enkel kraftfôrskrue.
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• Mindre arbeid

- Maskinen gjør jobben din!!!

• Høyere melkeytelse og 
kvalitet

• Bedre grovfôropptak og 
fôrutnyttelse

• Lavere fôrkostnader

- Nøyaktig utmating

• Friskere geiter med god helse 
og fruktbarhet

Kraftfôrvogn for geit – FW200 DelPro
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Strengfôring i binger

Dersom det ikke er 1 dyr pr 
eteplass kan vogna enkelt justeres 
slik at den fôrer ut riktig mengde på 
den lengden av bingen hvor det er 
dyr, uten å flytte markører. Dermed 
unngår man krangling / 
rangordning. 

Vogna kan tilpasses alle fjøs
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• Hastighetsregulerte motorer
• Smart utfôring i streng

- Hastigheten på utmaterskruene 
reguleres etter antall utmatinger, 
rasjon og lengde på strengen

- Samme blanding i hele strengen 
ved bruk av flere fôrslag 

- Framdriftshastigheten tilpasses 
bingens bredde

- Utmating stopper ved streng stopp
• Mulig å velge ny hastighet under transport

Fôr 1 kjører på 90%

Fôr 2 kjører på 80%

Fôr 3 kjører på 75%

Fôr 4 kjører på 50%

Hastighetsregulerte motorer, sikrer rask og jevn 
utmating,- rolige dyr
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DeLaval fôrvogn FW200 

• Valgmuligheter:
• 2 til 4 fôrslag + 
mineralfôrbeholdere

• Utmating til en eller to sider

Fôrbeholdere
150 L 90 L   70 L   75 L

Public



DeLaval fôrvogn FW200

• Nedbyggingssats med karmer
- øker volumet i beholderne       
- 200 mm høyere karmer 
- senker vognen med 390 mm 
sammenlignet med en standard 
vogn

• Nedbyggingssats uten karmer
- nedbygging uten karmer
- senker vogna 600-1060 mm
- brukes dersom skinna henger 
høyt

Nedbygging av vogna
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