
AGRISYS AIRSTRØ
Det er et krav med strø eller rotemateriale i alle binger i dag. 
De fleste kan se effekten av og fornuften i det. 

Men det er tidkrevende jobbing, og det er ofte ikke tatt hensyn til gode løsninger for håndtering av strø.
De mengder som er nødvendig har ofte ikke vært planlagt. 
Med med AirStrø bliver tildelingen automatisert på enkel vis også i eksisterende bygg.
I nybygg er håndtering av strø alltid på dagsordenen og der kan AirStrø enkelt kombineres med foranlegget AirFeed
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I 2016 lancerede Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder i al 
stilhed Agrisys AirFeed systemet og kort efter også AirStrø anlægget. 
Og siden er det blevet til mange installationer rundt om i hele Norge.

Efterhånden som erfaringerne hos Felleskjøpet voksede har man nu udviklet et koncept så man i en separat MAFA silo 
til strø fra den lokale FK bestiller det sammen med foder og efter samme princip kan det blæses ind i siloen. 
Herfra transporteres strø pillerne direkte til en special udviklet AirStrø station fra Agrisys, hvor det i en lukket overgang 
kommer ind i anlægget og leveres herfra direkte ud i bingerne; både i fødebinger, tilväkst, slagtegris osv.

Altså er hele strøprocessen fuldstændig automatiseret! 
Det har umådelig høj værdi for Bonden, der på den måde sikre både lovkrav og dyrevelfærd – og ikke mindst sparer tid

Tildeling af strøelse

Det er ikke bare et krav med strøelse eller  
rodemateriale i alle staldafsnit i dag, men 
også noget de fleste kan se effekten af og 
fornuften i, hvis det bare ikke var så  
tidskrævende.

De fleste staldsystemer er ikke skabt til at 
håndtere strøelse i de mængder, der er nød
vendigt og det har typisk ikke været tænkt  
ind fra starten.

Men med AirStrø bliver tildelingen auto
matiseret på enkel vis også i eksisterende 
stalde. 

Og i nybyggeri er håndtering af strøelse altid 
på dagsordenen og der kan AirStrø endog 
kombineres med foderanlægget AirFeed og 
derved er alting mere enkelt.


