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Oppdatering av RA135 Premium 
Nytt navn ORW
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(Optimat Roughage wagon)



DeLaval fôrvogn RA135/ORW 

• Rask, automatisk fôrvogn

• Utmating til en eller flere grupper

• Kan legge fôr på begge sider

• Fôret legges i streng mellom start og stopp markører i 

skinnebanen

• Volum på standard vognen 2,5 m3

• Med 0,5m forlengelse 3,1 m3

• med 1 meter forlengelse 3,7 m3



ORW, RA135- tvertransportør (tilvalg)

Lengden på tvertransportøren skal brukes på 

fôrbrettsbredde bredere en1200 mm.

Lengder: 1100, 1500, 2000 og 2500



ORW, RA135 – bunnmatte

• RA135 kan leveres med ulike 

bunnmatter. Standard Edwardslenke (78) 

Brytegrense på 50 000N

•Forsterket Edwardlenke (74) 

Brytegrense på 65 000 N



RA135 - styrskåp med PLC (standard)

•RA135 std. 24 automatiske starter per døgn.

•Parkering ved fyllingsplassen

•Ikke mulig med GSM larm 



ORW (RA135 Premium)

• Frekvensstyrt bunnmatte

• 50 markører

• Valgfritt parkeringsposisjon

• GSM-Alarm

• Pungtfyllning

• Touch-skjerm

• 65 auto starter

Forskjellen på standard og Premium (ORW)



ORW

• Veldig enkel og selvforklarende skjerm

Skjermen viser muligheten for manuel kjøring

Enkelt å stille inn grupper

Grønn= Aktivert

Gul = Deaktivert



ORW med kraftfoder

Kraftfôrdistribusjon på vognen

• 290 liters konteiner for kraftfôr

• Skruer som mater ut kraftfôr på 

tverrtransportøren

• 8 ulike hastigheter på utmateskruen for 

kraftfôr slik at vi kan oppnå ønsket 

mengde i alle grupper 



Grovfodervagn ORW med kraftfoder

Nya funktioner

• Vognen kan fôre

• Grovfôr

• Kraftfôr

• Både grovfôr og kraftfôr.

• Mulig å fylle

• Automatiskt

• Manuellt

• Vogner som er levert fra før kan ikke 

oppgraderes.
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• Dagens kjedebeskyttelse fungerer i dag som nødstopp og må 

manuelt tilbakestilles.

• Ny funksjon

• Om parkeringsbeskyttelse påvirkes kommer vognen til å stoppe 

om det er et dyr eller noe som aktiverer denne men flytter seg 

slik at den ikke er aktivert igjen kommer vognen til å starte igjen 

og kjøre som normalt

•Om parkeringsbeskyttelsen er påvirket mer en 30 sekunder så 

kommer vognen til å stoppe stanna og så gå i alarm som 

kommer til å vises på skjermen

• Om parkeringsbeskyttelse påvirkes mer en 3 ganger på 1 

minutt så kommer vognen til å stoppe og gå i stopp alarm som 

kommer til å vises på skjermen.

ORW (RA135) oppdateringer
Kjedebeskyttelse og parkeringsbeskyttelse
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• Opp til 50 markører kan brukes per 

kjørekart

• Opp til 8 ulike utmatningshastigheter kan 

justeres

• Ku-dresør finnes som tilvalg

•Beskyttelse på tverrtransportør for 

sultene dyr

ORW (RA135)



ORW (RA135)

Planlegging
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• ORW henger på IPE skinner

•IPE 120 anbefales ikke å brukes mot ORW vognen



• Fôrbrett må være 1m bredere en vognen

• Maks bredde på fôrbrett 3,5m (med 2,m sidetransportøe)

• Mål mellom vogn og innredning/vegg er 500mm
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Planlegging, bredde på fôrbrett
ORW (RA135)

Minimumsmål for fôrbrett
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Mål
ORW (RA135)
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Mål med kraftfôrdel
ORW (RA135)
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• Forbedret skrapevinkel

• mulig å montere vekter om det er nødvendig

ORW (RA135)
Feed pusher
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• Ny beskyttelse 

• Kontrollskapet er mer integrert med vognen

• Beskyttelsesplaten for bunnmatten i bakkant 

av vognen

ORW (RA135)
Design og sikkerhet
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Internal

• Ekstern start kan aktiveres 

• I vært kjørekart kan en sette en pause tid. 

Denne legges inn slik at fôrvognen kjører 

samme kjørekart hver gang, eksempel hver 

andre time.  

•Pausetiden aktiveres når vognen kommer i 

parkeringssposisjon

• Ekstern star av fôrvognen krever

•Trådløs enhet

•MCB kort

ORW Oppgradert softvare
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Internal

•Det er mulig å bruke en inngang i PLS som 

skal kobles til recepten fra vekten (SI700/800)

•Kjørekartene kan koppieres

ORW Oppgradert softvare
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