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Conveyor TR

- Flexibel Conveyor TR
- Två bredder - 60 och 100 cm

 



Conveyor TR

TKS Conveyor TR är en fl exibel transportör som 
fi nns i två bredder, 600 mm och 1 000 mm. 
Conveyor TR 600 fi nns i längderna 3–18 meter 
och TR 1000 i 3–10 meter.
Conveyor TR passar utmärkt för transport av 
medeltunga material som: Ensilage, ved, fl is, 
träavfall, potatis, lök, rotfrukter, is, fi sk m.m.

Conveyor TR drivs av en 2,2 kW snäckmotor och 
TKS levererar styrningar till transportören, både 
manuell och automatisk, allt efter behov.

Det som är viktigt när man planerar placeringen 
av en transportör är att vinkeln inte blir för brant. 
När det gäller ensilage bör den aldrig överstiga 
35o. 
Vid en brantare vinkel kan fodret börja rulla 
tillbaka igen och transportören kommer då att 
låsa sig. 

Conveyor TR passar utmärkt för att transportera 
foder från en fyllningskälla, t.ex. FeedMixer 
eller K2 CombiCutter, vidare upp till en 
utfodringsenhet, som EasyFeed eller FeedBelt.
Som tilläggsutrustning kan transportören 

utrustas med extra ramar på sidorna. Det 
kan vara aktuellt om ni vill undvika spill. 
TKS transportör kan också utrustas med en 
stödfot om detta önskas, eller upphäng med 
kablar till taket.

TR 1000 kan vara bra att använda om den 
ska gå 90o ut ur en mixer eller om du vill ha 
den i längdriktningen för en K2. Då får den 
med sig hela foderströmmen och undgår 
stopp.

Conveyor TR levereras i sektioner om 1 m. 
Det gör monteringen enkel ute hos 
användaren och det gör det även enkelt att 
ändra längden i efterhand.



Conveyor TR

Conveyor TR: 600 - 1000

Bandbredd i mm 600 mm / 1000 mm

Motoreff ekt kW 2,2 kW

Bandhastighet 1 m/s

Medbringarhöjd 50 mm

Medbringare avstånd c/c 700 mm

Tillgänglig utrustning:

Stödfot

Påfyllningstratt

Karmset för 600 mm / 1000 mm
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