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Kravet på hög kapacitet ökar starkt
i gårdarnas spannmålsanläggningar

Lastning på 30 minuter
föreslås från 2007 års skörd

Vid utlastning av spannmål från 
gården bör man sträva efter att en 
lastbil med släp som lastar över 30 ton, 
ska kunna lastas inom en halvtimma. 
Annars blir transporterna dyrare och 
chaufförernas dagsprogram förrycks. 
Lantbrukarna vill av många skäl ha 
hög kapacitet i sina spannmålsanlägg-
ningar, så inte arbetet med inlagring 
och utlastning tar för lång tid.

företagsbesök
Rotage Agri AB, Kvänum, som ingår i Sve-
averken, har många bra produkter för han-
tering av spannmål, foder, träpellets, o dyl. 
Produkterna har hög kapacitet så att företag 
som väljer Rotage-utrustning får hög effek-
tivitet i sina anläggningar. Skruvar finns för 
kapaciteter upp till 80 ton per timme.
Just så hög kapacitet är i dagens stressade 
situation en nödvändighet på många går-
dar. En lastbil med släp som lastar ca 30 
ton kan därför få ett lass spannmål lastat 
på runt halvtimmen. 
-Effektiviteten har blivit alltmer betydelse-
full med åren, säger Lars-Erik Johansson, 
Rotage Agri. Investringsmässigt är det li-
ten skillnad i pris på en stor eller liten skruv. 
Där gäller alltså täcka in eventuella framti-
da krav. Det blir billigast i längden.
Med dagens effektiva skördetröskor, som har 
stor kapacitet, är det även betydelsefullt att 
spannmålstransporterna mellan tröska och 
lagringsanläggning eller tork inte försenas 
av dåliga mottagningsförhållanden. Det är 
ju inte alla dagar under hösten som vädret 
är det bästa. Då gäller det att ha bra effek-
tivitet på alla områden. Oavsett om spann-
målspartiet är Sigillodlat eller ska använ-
das till foder, är det viktigt med snabbt om-
händertagade av partiet för bibehålla bra 
kvalitet.

-I dag gäller hos Lantmännen, att en lastbil 
med släp bör kunna lastas med spannmål på 
gården på högst 45 minuter. Nästa år strä-
var vi efter att lastning ska kunna ske på 30 
minuter, säger Dag Boborg, Lantmännen. 
Men det är inte beslutat ännu.  
-Det finns ingen stimulans eller ersättning 
om lastningen kan ske på kortare tid, men 
inte heller detta är slutligt avgjort. Men 

om det tar längre tid än 45 resp 30 minu-
ter, debiteras 150 kr per påbörjad 15-mi-
nutersperiod.
-Om beställning av transportbil gjorts och 
spannmålen av någon anledning inte kan 
lastas och avbeställning av transporten inte 
skett, då debiteras 600 kr, säger Dag.
Det här är Lantmännens regler, andra spann-
målsföretag kan ha andra regler.

Lång erfarenhet
Rotage Agri finns utanför Kvänum, på en 
gård, och verksamheten finns i en ombyggd 
ladugård. Företaget har sju personer och hade 
en omsättning på 22 miljoner senaste räken-
skapsåret. Omsättningen var ca 16 miljoner 
när Sveaverken köpte företaget år 2000 och 
omsättningen fortsätter öka. 
-En anledning till att företaget expanderat 
bra är att vi kunnat utveckla och anpassa ef-
fektiv utrustning för produkthanteringen ute 
på gårdarna och produktionsplatserna. Alla 
skruvar är tillverkade här i Sverige, vid Svea-
verken, och vi har olika utföranden hos pro-
dukterna beroende på om utrustningen ska 
användas till spannmål, mjöl eller pellets. 
En del plåtarbeten sker på Rotage AB lik-
som stativ till de plastsilor som står utomhus. 
Under den tid företaget funnits, det starta-
des i slutet av 1970-talet, har tillverkningen 
i huvudsak varit skruvtransportörer. Lång 
erfarenhet borgar för att de är anpassade 
till behovet inom branschen. 
Utöver skruvutrustning marknadsför Ro-
tage Agri även olika silor. Det är både fo-
dersilor av plast för utomhusbruk, plåtsilor, 
samt duksilor för placering inomhus. Duk-
silon tillverkas av Helly Hansen.

Säljer President och Nirvana
Rotage Agri är numera importör i Sveri-
ge för President hammarkvarnar. De finns 
i sju modeller. Kapaciteten är upp till 5 000 
kg per timme. Sållstorleken i kvarnen be-

Lars Erik Johansson, vid 
en bunt skruvar som ska 
skickas vidare till en kö-
pare.

Närbild av en öppen skruv, upp och ner-
vänd, som tillverkas vid Rotage Agri.

Förbindelse mellan olika skruvar. En för 
80 ton har en diameter på 20 cm.

stämmer användningsområdet. Krossar finns 
också och är den svensktillverkade Nirvana. 
Nirvana kan krossa upp till 1 500 kg spann-
mål per timme.
Rotage Agri säljer också reservdelar till 
Skiold foderskruvar. Reservdelar kan skickas 
samma dag från företaget om beställningen 
kommer in tidigt på dagen och delarna finns 
i reservlagret. Dead line är 14,30.
Rotage samarbetar med olika företag i bran-
schen, såsom olika maskinfirmor, Tornum 
i Kvänum, Lantmännen och Fellesköpet i 
Norge, m fl. Dessutom lite export till Fin-
land och Tyskland.
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Inredningar
Glasfi berarmerade skivor

Grisningsbox hos Lars Nilsson, Tollarp
Skapa trivsel i stallet! 

Glasfi ber är ett hållbart, lättvättat 
och ljust material.

Specialisten på foderhantering

Ingår i Sveaverken-gruppen

Badenetorp, 535 91 KVÄNUM, SWEDEN
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Lagra miljövänligt 

och effektivt

Glasfi bersilo för 
RENARE MILJÖ

En unik konstruktion 
UTAN BULTAR OCH 

SKARVAR på insidan.  
Lätt att rengöra.

GÅRDSNAMN SOM 
DEKAL ingår i priset!
Finns i 5 storlekar

från 6-31m³

Kontakta våra återförsäljare 
för ett bra pris!

� Flex 90
Böjlig skruvtransportör för 
skonsammare transporter.

KLS Livsmedel www.kls.se

Tillförsel GRIS: Karl-Ingvar Peterson
0480-57 185, 0708-257 185

Ett starkt
alternativ i Livsmedelssverige

KLS Livsmedel är ett offensivt livsmedelsföretag.

KLS Svinrådgivning ger dig
en plats i vårt nätverk och tillgång till
kvalif icerade rådgivare att bolla idéer

och lösa produktionsfrågor tillsammans med.

Välkommen till ett
inspirerande samarbete!


