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Den övre delen ovanför våtfickorna med 
elevators övre del och störtrören. 

Intagsgropen mäter ca 5 x 4 meter. Rymden 
är 28 kubikmeter. Undertill finns ett trans-
portband med en kapacitet på 80 ton per 
timme.

Tork- och lagringsanläggningen på Bade-
ne. T v intagsgropen med ca 6 meter hög 
överbyggnad där porten är lika hög. Bred-
vid syns huset för våtfickorna, därefter tor-
ken och lagringsfickorna. I röret ut från 
torken finns sugfläkt med kapacitet runt 
150 000 kubikmeter luft per timme.

Ritning över anläggningen på Badene. Till 
vänster finns foderberedningsanläggning-
en till grisarna.

Elcentralen vid våtfickorna. 

Nils Andersson   

soja, under icke trösksäsong. Direkt utlast-
ning från våtfickorna är möjligt. 
I botten på intagsgropen ligger en transpor-

tör med en kapacitet om 80 ton per timme. 
Själva lagringsgropen rymmer 28 kubikme-
ter. Men med en transportör med så hög ka-
pacitet verkar gropen ännu rymligare. Ele-
vatorn för torken har också hög kapacitet, 
60 ton per timme. Runt i anläggningen finns 
ett antal vakter som sköter de olika spann-
målsnivåerna.

Kulvert med fullhöjd
De övriga transportörerna har en kapacitet 

om 60 ton per timme. Under hela spannmåls-
anläggningen, från intagsgropen till yttersta lag-
ringssilon, finns en kulvert för service med full-
höjd vilket gör det lätt att gå. Allt med hänsyn 
till lättare service och för att undvika olycks-
fall så som kan ske i låg kulvert. 
Lagringen av den torkade spannmålen sker 

i tre runda stålsilor med en lagringskapaci-
tet om 1 600 kubikmeter. Dessa är försed-
da med luftningsmöjligheter för att säker-
ställa att temperaturen hela tiden kan kon-
trolleras och hållas låg. Luftningsmöjlighe-
ten gör också att en del av kylbehovet av 
spannmålen efter torkningen kan göras i lag-
ringssilon. Därmed kan torkkapaciteten yt-
terligare ökas.

Anläggningen på Badene kan byggas ut. 
Badene har även körvåg där spannmålslas-
sen kan vägas. Vikten är bra att ha kontroll 
på, oavsett om det är egen eller köpt spann-
mål som hanteras, eller om torkning sker för 
grannar eller andra.

Vi håller den svenska matens framtid i våra händer         www.lantmannen.se

Vilket foder passar dina suggor? 
Prata med din säljare hos Lantmännen.

Ge suggan rätt 
förutsättningar
att avvänja många 
och tunga små-
grisar – gång på 
gång.

Behandla henne 
som en drottning.
Smågrisarna är helt beroende av suggmjölken  för sin 
tillväxt. Rätt suggfoder är en förutsättning för hög 
mjölkproduktion. Därför kan man säga att ett ordent-
ligt digivningsfoder inte bara är det bästa alternativet 
för suggan, utan även det bästa smågrisfodret.
 Ge dina högproducerande suggor ett digivnings- 
foder från Lantmännen. Det är en god investering. 
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Värde för pengarna

så är det Gerni

Randers: +45 89122200
Telefon: 0532-175 30 Telefax: 0171-44 74 31
Beställning: order.gerni@nilfi sk-advance.se 

Gerni 4802A 
Inkl.slangupprullare och 
20 m. slang
• Hetvatten
• 200 bar
• 930 l/tim
• 90/130 grader
Förr 33.995,-
SPAR 16.000,-

Kampanjpris

17.995.-

Gerni 482A 
• Kallvatten 
• 200 bar
• 930 l/tim
Förr 14.425,-
SPAR 6.930,-

Kampanjpris

7.495.-

Kampanjpris

9.995.-

Gerni 600 
• Kallvatten 
• 642A - 160 bar - 1380 l/tim
• 662A - 180 bar - 1170 l/tim
• 692A - 205 bar - 990 l/tim
Förr 21.275,-
SPAR 11.280,-

Gleptosil® vet!
Järnlyftet för små grisar som 

snabbt vill bli stora och starka...
Ge spädgrisarna Gleptosil
redan första levnadsdygnet, 
så vet du att de får 
den optimala 
järnstarten.

Gleptoferron 200 mg Fe3+/ml 
Förpackn: 10x100 ml  

 

Gleptosil säljs
på apoteket

Stenbrovägen 32, 253 68  Helsingborg
Tel 042-38 54 50   Fax 042-38 54 41

info@pharmaxim.com  www.pharmaxim.com
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