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Conveyor TR

- Fleksibel Conveyor TR
- To bredder - 60 eller 100cm

 



Conveyor TR

Conveyor TR er en fl eksibel transportør som 
leveres i to bredder, 600mm og 1000mm.
Conveyor TR 600 kan leveres i lengder fra 
3-18meter og 
Conveyor TR 1000 leveres i lengder fra 
3-10meter
Transportøren passer utmerket for transport 
av middels tunge materialer som for eksempel: 
silofôr, ved, fl is, treavfall, poteter, løk, rotfrukter, 
pellets, is, fi sk m.m.

Tranportøren blir drevet av en 2,2kw 
snekkemotor, TKS leverer styringer til 
transportøren, både manuell og automatisk, alt 
etter behov.

Det som er viktig når en planlegger plassering av 
transportør er at vinklen ikke blir for bratt, når det 
gjelder silofôr, så bør den aldri overstige 
35 o. Ved brattere vinkel vil fôret kunne rulle 
tilbake igjen og transportøren vil tette seg.

Conveyor TR passer perfekt der en skal 
transportere fôr fra en fyllekilde; som FeedMixer 
eller K2 CombiCutter og videre opp i en 
utfôringsenhet, som for  EasyFeed eller FeedBelt.

Som tilleggsutstyr kan transportøren utstyres 
med  ekstra karmer på sidene. Dette kan 
være aktuelt der en ønsker å unngå noen 
form for søl. Conveyor TR kan også utstyres 
med støttefot der dette er ønskelig, eller 
oppheng med vaier til tak.

Conveyor TR 1000 kan være bra å bruke der 
en skal gå 90 o ut fra en mixer, eller dersom 
en ønsker å ha den i lengderetningen for en 
K2. 
Da får en samlet med seg hel fôrstrømmen 
og en unngår stopp.

Transportøren leveres i 1 m seksjoner.
Dette gjør monteringen enklere ute hos 
bruker, og lettere å endre lengden i etterkant.



Conveyor TR

Conveyor TR: 600 - 1000

Bandbredde 600 mm / 1000 mm

Motoreff ekt 2,2 kW

Beltehastighet 1 m/s

Medbringerhøyde 50mm

Medbringer avstand c/c 700mm

Tilgjengelig utstyr:

Støttefot

Påfyllingstrakt

Karmsett for 600 mm / 1000 mm
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