
 

FLEXSNEGLFLEXSNEGL
Til alle typer tørfodring 

• Holdbart system lavet af stærkt materiale 

• Længder der kan tilpasses 

• Fleksibel kapacitet 

• Kan bruges til alle typer tørfoder

• Stopkontakt til hvis der overfyldes

• Biosikkerhedsløsning
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Montagevejledning

Sneglespiralen skal altid køre med uret, set 
fra indløb.

For at minimere slid bør sving på strenger altid køre mod højre.
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FLEXSNEGLE 
Til transport af tørfoder

Flexsnegle er et system der transporterer tørfoder fra silo til 
stald og rundt i stalden. Systemet er lavet af rustfrit stål og 
plast, hvilket gør det yderst stærkt og holdbart. 

Flexsnegle kan bruges til at fordele foder rundt i stalden eller 
den kan bruges til at fylde en foderkæde. Foderet kommer fra 
den klare tragt under siloen.

FAKTA
Max længde 120 m med en samleboks

Motor 1,5 kW, vandtæt (IP66 godkendt)

Ved overfyldning Automatisk stopkontakt

Drejninger 900 med samleboks

Samleboks 
(skal monteres hver 60 m)

Skråmonteret tragt

Ligemonteret tragt 

Tragt med dobbelt 
flexsnegl

For at minimere slid bør sving på 
strengen altid køre mod højre.

Sneglespiralen skal altid køre 
med uret, set fra indløb. 
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FLEXSNEGLE
Holdbar og fleksibel

TYPE KAPACITET PR.TIME*

Ø75 970 kg

Ø90 1850 kg

* Kapaciteten kan variere afhængigt af 
længde, fodertype og bøjninger i systemet.

STANDARD LØSNINGER

Varenr. Flexsnegle Type 

0170-879 75 MM

0170-847 DOBBELT 75 MM

0170-899 90 MM

0170-849 DOBBELT 90 MM

FUNKI FLEXSNEGLE:

• KAPACITET 
Med Funki flexsnegl kan du transportere mellem 970 kg (Ø75)     
og op til 1850 kg (Ø90) foder pr. time. 

• FORSKELLIGE LØSNINGER 
Du kan vælge mellem enkelt og dobbelt flexsnegle. Begge 
løsninger fås med diameter på enten 75 mm eller 90 mm.

• UDFALD 
Standardtragten har to udfald, men specialløsningerne kan have 
op til fire udfald.

• BIOSECURITY 
Flexsnegle hjælper med at holde lastbiler væk fra staldene, hvilket 
forbedrer biosikkerheden. 
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FLEXSNEGL TIL FLERE TØRFODRINGSANLÆG
På tegningen kan man se tre fodringsanlæg, 
hvor flexsneglen leverer foder direkte fra siloen og 
rundt i stalden. Foderet leveres videre via nedløb til 
TURBOMAX foderautomater. 

Til dette anlæg anbefaler vi at anvende en "Master" 
MultiController og en "Slave" MultiController.

Funki MultiController "Master" 
Varenr. 0170-700

Funki MultiController "Slave" 
Varenr. 0170-781

FLEXSNEGLE 
Installationsmuligheder

B-1072-DKDer tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Flexsnegle 
kan levere 
foder direkte 
ind i Box 
feeder. 

ENKELT ANLÆG DOBBELT ANLÆG
For bedre stabilitet, anbefaler vi 
at placere ophængskæder hver 
anden meter.


