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Aptitfodervagn 
APF Touch

Automatisk fodring av grovfoder 
och kraftfoder

AGRI

Enklare kan det inte bli!



Biligare kan du inte få det!        
För 55:- om dagen i 10 år kan du få automatisk utfodring av grovfoder och kraftfoder. Ett utmärkt fodersystem för den 
som funderar på att rusta upp en äldre ladugård. Passar lika bra antingen det är en ladugård med bås eller kättar. Har 
man kättar är det viktigt att ha så stor vagn att alla djur i kätten kan äta samtidigt. Då undviker man slagsmål och 
knuffande när vagnen kommer.

Rekommendationer:  
Programmera vagnen att köra dygnet runt på 
grovfoder, erfarenheten visar att djuren äter när 
de är hungriga och vilar vid behov, och därför blir 
de inte stressade av att vagnen går.
När det gäller kraftfoder bör man köra flera 
gånger för att få någon vinst på denna tildelning. 
Eftersom det också går att köra upp/nedtrappning 
av kraftfodret har man möjlighet att optimera det 
så mycket det går.
APF Touch kan monteras i både enkel och dubbel 
skena, men i ladugårdar med kombinationen kor/
oxar eller bara oxar rekommenderar vi dubbel 
skenbana eftersom oxar har en tendens att ”härja” 
med vagnarna, i dubbelskena hänger den stadigt.
APF kan användas för alla typer av foder antigen 
man lägger hela rundbalar i den eller använder 
den för fullfoder. 
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Ny touch display
- Enklare handhavande. Suverän överblick med mer information 
  på skärmen
- Förenklar inkörningen för användaren
- Snabbknappar på skärmen
- Framåt/bakåt-knappar i båda ändar av vagnen

Aptitfodervagn APF Touch                      
Vagnen är justerbar på bredden, botten kan justeras 
från 116 cm upp til 166 cm. Strömförsörjning antingen 
230 V-1fas eller batteridrift (24 V). Levereras i platt paket med 
grundlig monteringsanvisning som gör att man enkelt kan bära 
in hela  vagnen i ladugården för att montera den direkt på 
foderbordet. 

APF Touch kan utrustas med två kraftfodertankar, en i var ända 
av vagnen. Det är också möjligt att köra upp/nedtrappning på 
båda raftfodertankarna. Det går att köra 12 kraftfoder-
tilldelningar per dygn, vilket är mycket förmånligt för djuren. 

När man använder  APF-vagn får man en korrekt tldelning av 
kraftfoder, vilket gör att de flesta använder mindre kraftfoder.

Bättre matplats för korna
- Med de snedställda spjälorna får korna bättre plats för huvudet
  och har lättare att komma åt fodret.
        
Mindre foderspill     
- Om korna drar loss foder faller det inte så lätt på golvet utan
  blir liggande på kanten av vagnen.
        
Kraftfodertanken integrerad i 
konstruktionen
- Tanken är en del av stålkonstruktionen. Djuren kan inte 
  gnaga hål.
        
Enklare montering på trånga ställen
- Vagnarna kommer i platta paket som är lättare att få in           
   i ladugården och lätta att montera.
        
Enklare underhåll av skruvar och motorer
- Det är lättare att komma åt enstaka komponenter och        
  underhållet blir lättare.


