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INN-O-CRATE® FARESTI
Multijustérbar fareboks

Soboks med ekstra god plads til selv de største søer

Mange fravænnede grise

Høj fravænningsvægt

Fareboksen er tilpasset soens anatomi og kan tilpasses 
soens størrelse. Det betyder sikker faring og lægge-/
rejse-sig adfærd

Udformningen af bokssiden sikrer pattegrisene uhin-
dret adgang til yveret

Vipbare vinger minimerer riskoen for ihjellægning

Glatte, rengøringsvenlige overflader og afrundede hjørn-
er, der minimerer risikoen for, at skidt samler sig

Stærk og velafprøvet konstruktion, der har taget ud-
gangspunkt i optimalt overblik og adgang for personale
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”SAFE TILT TROUGH”
Vippebart trug. Gør det 
nemt, sikkert og ergono-
misk at tømme truget 
ved hjælp af et håndtag.

Trug i plast Trug i rustfrit stål

B-6513-DK

*Farelad XL standard anbefales kun til stier med en længde på mere 
end 270 cm. 

▼ krybber
INN-O-CRATE FARESTI kan kombineres med krybbe i plast eller rustfrit stål 
samt SAFE TILT TROUGH

I INN-O-CRATE® FARESTI I
Traditionel faresti med multijustérbar fareboks

FAkTA
Liggelængde 2000 - 2100 mm

Bredde fareboks, front 520 - 610 mm

Bredde fareboks v/baglåge 580 - 850 mm

Højde boksside 900 mm

Boksside 33,7 / 42,4 x 2,65 rør

Rumindhold trug 21 liter

Farelad XL standard, med vippebøjle*
L1 (inkl. baglåge): 2400 mm
L2 (inkl. baglåge): 1975 mm

Farelad XL standard, med vippebøjle 
og overbygning, export*
L1 (inkl. baglåge): 2400 mm
L2 (inkl. baglåge): 1975 mm

Farelad XL kort, med vippebøjle
L1 (inkl. baglåge): 2300 mm
L2 (inkl. baglåge): 1875 mm

Farelad XL kort, med vippebøjle og 
overbygning, export
L1 (inkl. baglåge): 2300 mm
L2 (inkl. baglåge): 1875 mm

L1 (variabel) 2300-2500 mm

L2 (variabel) 1875-2075 mm
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+ 50 el. 
100 mm

+ 50 el. 
100 mm

+ 50 el. 
100 mm+ 50 el. 

100 mm

Baglågens bredde kan 
indstilles manuelt

Bredden af boksen kan 
varieres ved at placere 
vingerne i inderste eller 
yderste huller

Variabel bredde:  
580 / 670 mm

Længden af boksen 
varieres ved montage i de 
forskellige huller
Variabel længde:  
Kan forlænges/forkortes 
med 50 eller 100mm


