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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!

260 70 Ljungbyhed • Tel 0435-44 07 60 • Fax 0435-44 03 97 

Utgödsling • Stålbyggnader • Hydraulcylindrar

www.lr-system.se

Perstorp Specialty Chemicals AB

Telefon 0435-38 000

• Ättika är en effektiv pH-sänkare till blötutfodring av grisar.
• Smakligheten höjs medan tillväxten av bakterier hämmas.
• 2 - 3 liter 60 % kemisk ren ättika per ton blandat foder.

Perstorp Ättika 

Lägre tät vägg, rör överst 
i ny grisningsbox från Jyden
Jyden har tills nu haft täta väggar ända upp 
i sina boxar av glasfiberarmerad palst, till-
verkad av samma material som vindkraft-
verken. Nya boxarna har 60 cm skiva och 
40 röd. Orsaken är i första hand att man 

vill spara på glasfibermaterialet, som är 
en bristvara, men boxen blir även mer ge-
nomluftad och grisarna kan se varandra. 

Värmen från ventilationen 
kan återvinnas till stallet
Ventialtionsluften från stallarna inne-
håller mycket värme, som hittills inte 
tagits till vara. Med Big Dutchmans 
nya värmeväxlare, WT 920, kan du 
utvinna en stor del av den energi som 
annars försvinner ut över stalltaket.

ventilation 
Trummorna på taket blir med värmeåter-
vinning lite högre, vilket ur miljösynpunkt 
inte är en nackdel, däremot att det är svå-
rare att förankra höga trummor.
Värmeväxlaren är ett knippe plaströr i trum-
man, 50 mm i diameter och 2,50 m långa. Den 
värmeupptagande ytan är 60 kvm i trumman 
och det är 60 pipor i varje trumma. Effekten 
är ca 4 kW. Plasten är tålig för väder, solljus 
och stallets korrosiva ämnen. 
Rengöring av piporna behövs ca 1 gång per 
vecka. Produkten har varit testad under två år, 
eller varför inte en blå panel, men på taket 
bör det väl vara en svart.

Med hjälp av plaströr i ventilationstrum-
man kan stallets värme återvinnas. 

Tystare 
Awilakvarn
Awila har sänkt energiförbrukningen på 

Motordriven  
bärgare för 
döda suggor
Hercules Arm är namnet på en batte-
ridriven truck till att bära ut självdöda 
suggor med och andra större grisar 
från stallet. Den finns i två modeller, 
den större väger 316 kg, den mindre 
190 kg. Båda har mast med teleskopisk 
bom och eldriven vinsch som lyfter 1 
136 kg. 

suggbärgare
Förutom att bärga döda suggor, kan trucken 
användas till att bära andra tunga saker i stal-
let, t ex till andra sidan en boxvägg. Trucken 
kan även användas till att lyfta spalt.
Båda modellerna kan användas i de allra 
trångaste utrymmena och svänger lätt runt 
hörnen i gångarna. Att bära ut döda djur är 
lätt, utan någon manuell styrka. Lyfthöjden 
är ca 2,50 m hos båda modellerna.
Om en sugga dött i ett utfodringsbås, kan 
den dras ut med vinschen och hissas upp 
mot en ränna i truckens front. Suggan trans-
porteras med variabel hastighet hängande 
mot trucken.

Döda suggor hissas upp i lyftarmen och 
transporteras på höjden ut ur stallet.

hammarkvarnen ACM 11 och kunnat mins-
ka dammet vid malningen ytterligare. Intag 
för spannmålen är upptill med permanenta 
magneter i inloppet. Kvarnen är monterad på 
ett teleskopiskt stativ. Vid 2 mm såll är kapa-
citeten 1,7 ton vete per timma, 3 mm såll 3 ton 
och 4 mm 3,5 ton. Infomatic säljer i Sverige. 
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