FUNKI MULTISTRAW
Automatisk tildeling af strøelse i stalden

■ Forbedrer dyrenes velfærd
■ Reducerer halmforbruget med op til 80%
■ Mængde fra 1 til 10 l
■ Øger mælkeydelsen
■ Bedre yversundhed
■ Automatisk tildeling af strøelsen
■ Tildeling flere gang dagligt
■ Kan justere mængden per uddoseringsenhed
■ Forbedrer arbejdsmiljøet
■ Kan øge tørstoffet i gyllen til effektiv biogasproduktion
■ Andet støelsesprodukt kan også bruges fx. savsmuld

DANISH DESIGN I GERMAN QUALITY I GLOBAL EXPERIENCE

I FUNKI MULTISTRAW SYSTEM I
Automatisk tildeling af strøelse i stalden

Egnet til både
halm og
savsmuld

Funki MultiStraw transporterer
snittet strøelse med et specielt
transportsystem, styret af Funki
MultiController.
Det automatiske strøanlæg kan
dosere den ønskede mængde
strøelse på ønskede tidspunkter

Anlægget opbygges efter gårdens design og behov. Ofte vil der være et
opfyldningsanlæg som fylder et sektionsanlæg, så man kan komme ud i
alle hjørner af stalden. Det er muligt at køre op til 400 m på et anlæg.
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• Halm med max 14% fugtighed
• Strøelse med en max længde på
40 mm
• Mulighed for snitte- og oprivningsudstyr
• Andet strøelsesprodukt kan
også bruges, f.eks. Savsmuld
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I FUNKI MULTISTRAW SYSTEM I
Automatisk tildeling af strøelse i stalden

Biogas
Snittet halm hos dyrene øger tørstofprocenten i gyllen og giver derved en
bedre afregning af gyllen samt en øget
gasproduktion.

Britt Brøchner-Nielsen har siden opstarten af sit anlæg kørt uden driftstop og med gode resultater
• Køerne har længere liggetid og der er mere ro i stalden
• Mælkeydelsen har været stigende siden halmanlægget blev installeret
• Celletallet har ligget på et konstant, lavt niveau
• Der er mindre stress ved køerne og ingen forstyrrelser ved automatisk halmdosering
• Sparer 45 minutters manuelt arbejde hver dag

"Førhen strøede vi på gammeldags vis, med vogn og
skovl. Nu har vi fået et strøanlæg fra ACO Funki, det
sparer os for 4 arbejdstimer hver uge og nu har vi
ingen støvgener"

Scan QR-koden og hør mere
om Britts erfaring med
Funki MultiStraw system:
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I FUNKI MULTISTRAW SYSTEM I
Halmsnitter

Halmsnitter
• Flere løsninger
• Fuldautomatisk
• Passer til både big- og rundballer
• Enkel og driftsikker
• Muligt at bruge eget halm
• Tidsbesparende
• Lukket system, der mindsker støvgener

Automatisk løsning til snittede bigballer. Den egner
sig godt til fyldning med bigballer, som er snittet
med en maks stålængde på 40 mm.
Oprivning og fyldning sker automatisk. Båndlængde
kan øges efter behov i etaper af 2,5 meter.

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl
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Løsning med manuel fyldning af beholder. Den er
enkel og driftsikker. Egner sig godt til fyldning med
strøelse, som er snitttet af ekstern halmsnitter og
som indkøbes i sække eller løs.

Automatisk løsning til big- og rundballer. Der er
indbygget halmsnitter, automatisk oprivning og
fyldning. Her er det muligt at bruge egne halmballer.
Båndlængde kan øges efter behov i etaper af 2,5
meter. Sikret med sprinkleranlæg.

B-8041-DK

