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Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp, S-534 96 VARA, Sweden

Telefon 0512-300040
Telefax 0512-60100
E-post info@fribergs.se

www.fribergs.seFör mer information, ring oss på

0512-300040 eller besök
oss på:

� OMRÖRARE RF
Robust konstruktion, lätt anpassningsbar
för olika insvetsningsflänsar. Finns i en
mängd olika utföranden.

� DISKSNURRA RF
Mycket effektiv och lätt-
installerad. Anpassningsbar
för olika tankar.

� CENTRIFUGALPUMPAR RF
Robust konstruktion och lätt
anpassningsbar till varje anläggning.
Finns i en mängd utföranden.

NOJ Serviceverkstad AB, Fåglum, 
Nossebro, arbetar med lantbruk in-
omgård. Vi saluför Funki torr- och 
blötutfodringar, stallinredningar, 
ventilation samt utgödsling. 
Vår kundkrets finns i hela Sverige 
och Norden. 

För att klara efterfrågan på marknaden söker vi

2 säljare
(En till Klippan i Skåne, samt en till Östergötland, 

östra delen) 

Era arbetsuppgifter blir att projektera och sälja ut-
rustning för främst svinstallar.

Kvalifikationer: Vi ser helst att Ni har erfarenhet av 
försäljning och svinproduktion.

Om Ni har datakunskaper, samt behärskar CAD-rit-
ning är detta en merit.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Hör av Er till Nils-Olof Johansson, tfn 0512 – 542 90 
eller maila till nisse@noj.se så får Ni veta mer om 

tjänsten.

Ansökan sänds till: NOJ Serviceverkstad AB,  
Fåglum, Sörgården 655, 465 96  NOSSEBRO

eller via mail: lillemor@noj.se 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2006-04-18

Enklare montage och service 
med ny Big Dutchman-ventil
Big Dutchmans nya foderventil kan 
monteras och demonteras utan verktyg 
och den ska inte limmas. Ventilens an-
slutningar både mot transportröret och 
fallröret har packningar och limningen 
är därmed en avslutad historia. Monta-
get går både lättare och snabbare och 
man slipper arbetsmiljöproblemen vid 
limningen.

ny ventil 
Locket till membranhuset har skruvlock. Det-
ta gör att man inte behöver ha verktyg för 
att plocka ut membranet i ventilhuset för 
inspektion eller utbyte. Konstruktionen är 
utförd så att trycket fördelas mycket jämnt 
på membranen och ventilen har hög tryck-
stabilitet. 
Big Dutchman fick tre stjärnor för nyheten 
BD5b Hydromix på Agromek. 

Så här enkelt är det att ta isär den nya Big 
Dutchman-ventilen, t ex för membranbyte.  

Triple-Fer nytt ströjärn 
under lampan till smågrisar
Triple-Fer är ett nytt järntillskott, ett 
”ströjärn”, på marknaden. Det säljs av 
Foder & Spannmål i Helsingborg. Pre-
paratet innehåller 90 000 mg järn (Fe) 
per kg. Dessutom innehåller preparatet 
20 000 IE/kg A-vitamin 4 000 IE/kg 
D3 vitaminer, samt E-vitamin i form 
av alfa-tokoferol.

ströjärn
Utöver full järntäckning erhålls även viss di-
arréhämmande effekt då preparatet innehål-
ler carvacrol (oregano) samt pektiner.
Triple-Fer kan användas som enda järntill-
skott och ges som ”ströjärn” under lampan 
med första tilldelning under grisarnas första 
levnadsvecka, t ex måndag-onsdag-fredag. 
Undersökningar är utförda på hemoglobin-

halten i blodet på diande smågrisar som tillde-
lats järn med injektion, pasta och som ”strö-
järn” i form av Triple-Fer. Resultatet visar att 
grisar som fått ”ströjärnet” Triple-Fer hade i 
genomsnitt det högsta hemoglobinvärdet, se 
diagram. Några grisar som fått järninjektion 
och pasta hade ett hemoglobinvärde under 
gränsvärdet på 80, men ingen som fått strö-
järn låg så lågt.
Enligt ett meddelande från Danmark om 
PRRS och virussjukdomar, rekommende-
ras att ersätta järninjektioner med oral järn-
tilldelning. Injektioner kan medföra risk för 
smitta.
Eftersom detta orala järnpreparat ger grisar-
na så höga hemoglobinvärden förloras inget. 
Dessutom stressas inte grisarna vid prepa-
rat tilldelning, som de gör vid järninjektio-
nerna. Och inte suggor och personalen hel-
ler. Arbetsbelastningen reduceras. 

Nils Andersson

Hemoglobinvärde 
i försök med Tri-
ple-Fer, järninjek-
tion och pasta. Den 
grövre linjen vid 80 
är gränsvärdet. Un-
der 80 är värdet för 
lågt.

Ännu större 
Tunetanken 
gastät silo
En ny stor silo för gastätt förvarad 
spannmål introduceras av Tunetanken. 
Den rymmer 215 kbm. En nyhet är 
också beläggningen på insidan, som 
är ännu glattare, för att förhindra att 
spannmålen fäster och hindrar nedfar-
ten utefter sidorna när spannmålen är 
fuktig. Risken minskar således för att 
gammal spannmål blir kvar i silon.

silo
Tunetanken framhåller gastäta förvaringen 
av spannmål ha hög säkerhet mot förore-
ningar av spannmålen, från t ex råttor och 
möss och fåglar och insekter. 

Större fodersilo
Vid Agromek introducerade Tunetanken 
även en ny större fodersilo, rekordstor, på 
75 kbm. Den rymmer 50 ton foder och är för-
sedd med Tunetankens egenutvecklade Full 
Flow-tömning. Den har även inblåsningsrör 
och cyklon som standard. 
Full Flow-tömningen innebär att det uppstår 
en masström vid uttaget och att det då inte 
blir något stillastående foder i silon.

EuroTier hålls 14 - 17  
november i Hannover

EuroTier fokuserar på bioenergi och op-
timal utfodring, när mässan hålls 14 ˆ 17 
november. 1 400 utställare är anmälda. 
Mere info: www.eurotier.de
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