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Torgil Johansson
L Isie 116, 231 97 Klagstorp
Tel. 0410-270 02 
Mobil. 0709-15 67 01/02 
E-mail. torgil@sodraaby.com 

Gammeltråvad, 534 92  Tråvad
Tel 0512-205 09

mlm.bigd@telia.com

Har ni frågor eller funde-
ringar på att bygga om 

eller till,
tag gärna kontakt med 

Mats 070-542 0509
eller Peter 070-644 50 02 

Alla kunder 

och

leverantörer tillönskas

Gott Nytt År!
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FUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLA
OCH DRIFT SÄK RA LÖSNINGAR INOM

• Torrutfodring

• Blötutfodring

• Krossar och kvarnar

• Ventilation

• Stallinredning

Marknadsföres av:

Funki AB
Fabriksvägen 2

 264 39  KLIPPAN
Tel 0435 - 181 90
Fax 0435 - 103 55

NOJ Serviceverkstad AB
Fåglum, Sörgården 655
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90
Fax 0512 - 541 40

 Stallinredning

SOJALL FO DER SY RA
✔ Förebygger avvänjningsdiaréer
✔ Ökar tillväxten 
✔ Ersätter vassle
✔ Är en ren naturprodukt
Innehåll:
Vinäger, surkålsaft, pepparrotsaft

Ladugårdsinrede i Jung AB
535 92  Kvänum

Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19

Luktborttagande Proxyn
premiärvisas vid Agromek
Proxymetoden, som tar bort lukten 
från gödsel, introduceras på Agromek 
efter försöksverksamhet i Sverige. 
Introduktionen kan inte ske på bättre 
plats än Agromek i Danmark, i det 
land där lukten från gödseln är ett 
mycket stort problem.

gödsellukt
Proxyn är precis klar till försäljning, med 
det rätta material och utseende maskinen 
ska ha i kommersiellt utförande.
Proxyn ställs ut vid Agromek i monter K8126 
hos MPG Miljöprodukter AB, som säljer göd-
selbrunnar av polyeten eller polypropylen, 
samt brunnstak.

Samarbete med MPG
Proxyn har utvecklats av Gefle Virvelteknik 
AB, Gävle, och säljs av Proxy Sweden AB. 
Proxy Sweden och MPG ska samarbeta som 
försäljningen, eftersom de båda företagens 
produkter kompletterar varandra.
Uppfinnaren av Proxy-metoden är Rolf Ahl-
ström. Metoden används förutom till göd-
selbehandling, till rening av avloppsvatten 
av olika slag, t ex från tvättanläggningarna 
vid bensinstationer. Den praktiska utprov-
ningen på grisgödsel har gjorts hos Dag Sku-
re, Mycklinge gård, Västerås, sedan septem-
ber 2005. Rolf Ahlström visade upp Prox-
yn på Elmia i montern hos GRIS redan för 
några år sedan.
Den Proxy som börjar säljas vid Agromek, är 
version 2, där materialet i maskinen är mot-

ståndskraftigt mot den aggressiva gödseln. 
Under provtiden har maskinen haft enkla-
re material.

Med resultatgaranti
-Vi kommer att sälja Proxyn med resultat-
garanti, säger Thomas Odell, Proxy Sweden. 
Resultat garanteras alltså. Jag tror det är rätt 
plats att introducera Proxyn i Danmark, där 
många grisuppfödare har problem med luk-
ten från gödseln.
-Intresset är även stort från USA, där många 
gårdar har stor grisproduktion och grannar-
na ibland processar i domstol för att få bort 
luktkällorna.

Lars-Gunnar Lannhard 

Det är inte konjak, 
utan flytgödsel i  gla-
set, som Rolf Ahl-
ström luktar på. Prox-
yn tar bort lukten.

T h Proxyn i det utfö-
rande den haft under 
testperioden.

Sågtandade
fl äktvingar
är tystare
Om vingarna på fläktarna görs taggiga 
som en grovtandig såg, då minskas 
bullret med 35 %. Tyska Ziehl presen-
terade den nyheten vid EuroTier. 

fläktar
Hela fläkten och motorn är dessutom tillver-
kad av aluminium, vilket gör hela konstruk-
tionen lättare och motståndskraftig mot de 
korrosiva ämnen som finns i ett grisstall.
Det är bakkanten på fläktvingarna som ser 
ut som en gammaldags timmersåg för klyv-
ning av virke. Vingarna är också svängda 
och det finns en kant längst ut. De ser allt-
så inte ut som vanliga fläktvingar.

Temparaturcensorer och C02-mätning har 
monterats i alla SPFs transportbilar

T v syns temperturcensorn i taket på trans-
portbilen..

nare annars är monte-
rad. Man mäter således 
med andra ord grisar-
nas välbefinnande.
CO2-mätaren är en 
central enhet, VE18C, 
med 9 mätpunkter till 
varje centralenhet. 
Luft från den plats där 
sensorerna är placera-
de, sugs upp till cen-
tralenheten där luft-
analysen sker. CO2 
minskar eller ökar när 
grisarna sover resp när 
de rör sig. Ventilatio-
nen  kan anpassas till 
grisarnas behov i varje läge.
Både grisarnas temperatur och CO2-halten 
visas på en display i förarhytten. På SPFs 
transportbilar har hittills ventilationen ma-
növrerats  manuellt, men i fortsättningen 
kommer justeringen av ventilationen att 
ske med motordrivna spjäll automatiskt 
från datorn.
I Danmark har även transportföretaget DTL 
monterat utrustningen i sina bilar, men hit-
tills ingen transportbil i Sverige. 

Lars-Gunnar Lannhard
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