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Vill du öka lönsamhe-

ten i ditt jordbruk
Gödselbassäng med hela säkerheten 
för halva priset

Vill du spara kväve ? - lägg på ett tak
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Ultratop
Spackel
för golv 
och 
väggar
Vi renoverar dina slitna grisboxar 
så de blir hygieniska, lättarbetade 

och lättvättade!
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Rostfri inredning och spalt

Raimo 
Rantanen 
och Ulf Ot-
tosson i den 
rostfria box-
en. Mellan sig 
har de den 
rostfria spalt-
kassetten till 
gödselgång-
ar. Den ge-
nomsläpp-
liga ytan är 
högre än hos 
betongkasset-
ten.

Outokumpu i Degerfors visade på 
Mila-utställningen en rostfri box med 
rostfria stolpar och liggande rostfria 
rörprofiler. Nertill i boxens väggar 
finns vita plastplankor. 

inredningar
Outokumpu visade även en rostfri gödsel-

spaltskassett. Den väger mindre än 15 kg 
och kan fås i längderna 1,20 och 1,30, samt 
1,40 meter. 

Till suggboxar justeras kassettens längd och 
bärighet. Den genomsläppliga ytan är större 
än hos betongkassetter. Med den låga vik-
ten är kassetterna mycket hanteringsvänli-
ga, när de måste tas upp för t ex rengöring 
eller för jobb i gödselrännan.
Lägg märke till på bilden hur de rostfria 

profi lerna, rören, refl ekterar ljuset. Detta 
antyder en slät och tät yta, liksom att in-
redningen är ljus. Detta kan positivt påver-
ka grisarna

Nils Andersson

Vattenrening
med osmos
Rening av vatten med omvänd osmos, 
RO (Reverse Osmosis), är ingen nyhet, 
det är en gammal beprövad teknik. Det 
nya är att det numera finns utrustning 
till överkomliga priser. Priserna rasar.

vattenrening
Fördelar med RO är att RO tar bort nästan 

alla föroreningar i vattnet, t o m bakterier, 
växtgifter, syror, klor. Det är nästan lättare 
att räkna upp det som inte tas bort.
En annan fördel är att backspolningen i 

praktiken bortfaller och anläggningen är 
kompakt och lättskött och tar liten plats. 
Vid Mila visades två anläggningar, dels av 

Svenska AgroSystem, Färgestaden, dels Vat-
tenspecialisten, Nacka, som företräddes av 
AquaRent Sverige, Kristianstad. AgroSys-
tems anläggning kostade ”bara” 11 000 kr + 
moms, vilket är litet i sådana här samman-
hang. Det är en anläggning med tuberna, 
som innehåller fi ltren, i plast. Det ingår tre 
fi lter, som när de byts kostar 1 300 kr per fi l-
ter. Anläggningen på omslagsbilden renar 2 
minutliter, dvs 2,7 kbm per dygn. 
-Anläggningen går dygnet runt och vattnet  

laddas upp i en uppsamlingstank. Hushåll 
klarar sig med en ganska liten anläggning, 
säger Sven-E Persson, AgroSystem. RO re-
nar mycket besvärligt vatten. 
Vattenspecialisten visade en större anlägg-

ning i rostfritt, som därmed blir dyrare.
-Men det är ändå billigt att installera RO 

idag, jämfört med för ett par decennier se-
dan, säger Jonas Ohlson, AquaRent. 

Jonas Ohlson vi-
sar ett filter till 
RO-anläggning-
en, som syns på 
väggen. Det kla-
rar 300 liter per 
timma.

En vattenre-
ningsanläggning 
med omvänd os-
mos kan man 
nu få för 11 000 
kr, visar Sven-E 
Persson, Svenska 
Agrosystem. Här 
ses filtren un-
der demontering, 
hela anläggning-
en kan du se på 
framsidan. 


