Flexskruv

- Transportskruvar och tillbehör

Det riktiga orginalet
Ofta efterliknad men aldrig överträffad!
• Redan 1961 uppfann Chore-Time flexskruven, det har
visat sig vara den bästa och mest tillförlitliga systemet för foderdistribution.
• Transportskruvar med kapaciteter från 20 till 110 kg
per minut.

Flexskruvens komponenter och tillbehör är framtagna för en bekväm och
bekymmerfri användning
Låg energiförbrukning, extremt
lång hållbarhet och bekymmerfri
användning, det är flexskruvens
ståndpunkter.
• Optimerad utfodring genom att fodret
hålls fräscht och inga förluster.
• Ett brett utbud av olika storlekar och
modeller möjliggör en lösning för alla.
• Systemet är slutet och fodret levereras
säkert och ekonomiskt.
Tillgänglig i fem storlekar, Flexskruvens system inkluderar
en slitstark spiral i fjäderstål med specialtillverkade
PVC-rör som är mycket väderbeständiga och hållbara för
ultraviolett strålning.

Tid är pengar!
Med vårt kompletta program för styrsystem kan vi
erbjuda automatiklösningar för alla dina behov. Vi
erbjuder tre modeller, SINGEL, DUBBEL och TRIPPEL.
Skåpen betjänar respektive; en, två eller tre separata
skruvlinjer.
Våra automatikskåp arbeter mot nivåvakter för start
och stoppfunktion. Givetvis har vi även byggt in ett
max- gångtidsrelä för att förhindra oönskad tömning
av silo.
Utrusta även ditt skåp med en blixtindikering som
larmar om någonting är fel.

• Flyttar fodret upp, ner, rakt fram, eller
runt hörn.
• Låg motorstyra krävs vilket medför låga
driftskostnader.

PVC böjarna möjliggör
att Flexskruven kan
transportera foder upp,
ner, rakt fram eller runt
hörn.

• Flexskruven är enkel att montera även
vid begränsade utrymmen.

Tjockare PVC i innerkurvan på böjarna ger en
lång hållbarhet.

• Enkel att automatisera.

Vi projekterar din anläggning efter dina behov,
här nedan följer ett system som kan styras med
ett DUBBEL-skåp. Både robot 1 och robot 2 kan
individuellt beställa foder genom systemet.

• 10-års garanti. (Se vårt garantiprogram
för samtliga komponenter.)

Flexskruvens tillbehör är gjorda för att
fungera - byggda för att hålla!
Påfyllnaskupan finns
tillgänglig i rödtransparent
polykarbonat, detta för
enkel inspektion. 30-graders
lutad påfyllnadskupa finns
även tillgänglig.

Robot
1

Dubbel skruvlåda
Med vår dubbelskruvlåda kan man
direkt starta med två skruvar från silo.

Extra mellanutlopp
med avstängning

Flexskruven
monteras och
fixeras mycket
enkelt, här med
hjälp av takhängd
wire.

Robot
2

Behåll den höga kvalitén även på dina
nivåvakter.
Vi erbjuder två modeller, DOL41 och DOL45

Modell 55

Modell 75

Modell HMC
75/90

Modell 90

Modell 108

Kapacitet per
minut*

9 kg

20 Kg

20 Kg

45 Kg

100 Kg

Drivenhet
varv/minut

348

348

348

348

348

Diameter rör

55 mm

76,2 mm

88,9 mm

88,9 mm

114,3 mm

Radie böj

432 mm

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Rekommenderad
motor vid max längd

1/3 hk

1 hk

1 hk

1 hk

1,5 hk

Max längd

76 m

60 m

45 m

45 m

45 m

Standard
förlängning

-

75 m

55 m

55 m

55 m

*Kapacieteten är beräknad utifrån en densitet på 640kg/m³

Välkommen med din förfrågan!
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Flexskruvens specifikationer

