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FJ 180 SH Flex Kodriver
Med markedets mest solide kodriver
opnår du:
• Ingen unødig ventetid i malkearbejdet
• Jævnt flow til malkestalden = rolige køer
• Tidsbesparelse på rengøring, da kodriveren
skraber opsamlingspladsen ren

Sideskinnemonteret

Med en FJ kodriver får du:
• Ekstra kraftig varmegalvaniseret konstruktion
• Sektionsopdelt skraber
• Vulkaniseret støbejernstræk og sidestyrs hjul
• Kraftige skinner, der er slyngrenset og primet
• En kodriver, der er fremstillet på mål til dit
behov
• Lav indbygningshøjde
• Låge med hejs og frihøjde på 180 cm
• Mulighed for loftmontering

Stærk varmegalvaniseret konstruktion

Gitterhejs med gummiskraber

Med en FJ kodriver har du:
• Markedets mest flexsible PLC styring
• Lyd signal ved fremdrift
• Valgfri placering af kontrolpanel
• Mulighed for fjernbetjening
• Mulighed for hold opdeling
• Trinløs justering af fremkørsel, returkørsel og skrabe
hastighed
• Elektronisk belastnings overvågning gør FJ Kodriveren
til den mest sikre på markedet

Teknik:
Ved at stille kodriveren på ”Automatik” styres gitterets fremdrift af tællere placeret på sluselågerne.
Gitteret kører automatisk frem, alt efter hvor
mange køer, der har passeret. FJ180SH FLEX kodriveren har, af sikkerhedshensyn, elektronisk moment overvågning. Den har desuden variabel
hastighed, hvilket vil sige, at den kan indstilles til at
køre med forskellig hastighed alt afhængig af om
den driver kreaturer frem, kører retur eller skraber efter endt malkning.

Fjernbetjening

Kontrolpanel

Betjening:

FJ180SH FLEX kodriveren kan betjenes fra kontrolpanelet i malkegraven eller via fjernbetjening.

FJ 100 Foderbordslåge
Med markeds mest
gennemtænkte foderbordslåge opnår du:
• Nem flytning af køer til malkning
• Renere foderbord da køerne ikke
skal op over dette
• Lave vedligeholdelsesomkostninger
• Nem adgang til betjeningspanel, da
der som standard medfølger 2 stk.

Foderbordslåge

Med en FJ Foderbordslåge får du:

Bygget til 10 tons akseltryk

• En kraftig varmegalvaniseret konstruktion som
tåler 10 tons akseltryk
• Skridsikker dørkplade
• Rustfri aksler i hængsler
• Udskiftelige PCM bøsninger i hængsler
• Hydraulikpumpe og styring indbygget i låge med
servicevenlig dæksel
• Hydraulik unit 400 volt
• Kraftig hydraulikcylinder og slanger gemt i lågen
• Separat hydraulikstation til hver låge
• Hurtig åbningstid, kun ca. 15 sek.
• Lågerne åbner og lukker synkront
• Betjeningsvenlig styring

Betjening

Ved montering af en FJ Foderbordslåge:
• Støbes foderbordslågen ned i gulvet, når det øvrige gulv støbes
• Placeres alle kabler i rør, som støbes i gulvet, så kablerne ikke tæres af
gylle eller beskadiges af dyr/ mennesker
Integreret hydraulik og styring

Kreaturbåren

Roustbøren

Produktbeskrivelse:

Den første tippebør og stadig den bedste.

• Kraftig varmegalvaniseret konstruktion
• Nem flytning af syge eller døde dyr
• Rengøringsvenlig “spaltebund”
• Lav læssehøjde - kun 7 cm
• Flytbare styrehjul/ trækstang
• Luftgummihjul m/kuglelejer

Ideel til:

Dimensioner:

Produktbeskrivelse:

• Bårens længde uden trækstang:
• Bredde:
• Læssehøjde:

240 cm
70 cm
7 cm

For bedre holdbarhed, er den nu
også blevet
varmegalvaniseret.

• Fritidslandmanden
• Minkfarmer
• Rideskoler
• Hestehold m.fl.
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Kraftig varmegalvaniseret konstruktion
Kasse af 2 mm SP/O stålplade
Stel af 40 x 5 mm profiljern
Håndtag af svær 3/4” jernrør
Hjulene er med kuglelejer
Dækkene, 4.80/400-8, er med 4 lag lærred
Støttehjulet 200 mm med massivt gummi
Fuld længde: 186 cm
Fuld højde: 88 cm
Kassens længde: 140 cm
Kassens dybde: 43 cm
Kassens bredde: 85 cm

Kontaktoplysninger:
Vi har åbent på alle hverdage fra kl. 7.00 - 16.00. Der er lukket i weekend og på helligdage.
Besøg os på: www.fj-agro.dk
Adresse:
Vandmosevej 6
7250 Hejnsvig
Danmark
www.fj-agro.dk

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Direktør:
Finn Jørgensen
(0045) 75 33 52 70
fj@fj-agro.dk

