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  K1/K2/FeedRobot/EasyFeed     02.03.2018

27555  Ombyggingsmaskin fra K1 FeedRobot til K2 FeedRobot
  Brukes der en ønsker å bytte ut hele maskinen, styring, takdrift,sideutmater og kr. tank   
  fl yttes over.

27572  Trommel K2 1600, m. 62 kniver og lager

27383  Ombyggingskit fra K1 til K2 trommel komplett
  Brukes der en ønsker å bytte bare trommel. Det medfølger ny trommel med kniver, motståls 
  kassett lager og sentralsmøring.

27090  Knivsett til K2/K2 FeedRobot
  Inneholder 38 doble quick fi t kniver, 31 med
  egg og 7 medbringerkniver

27100  Knivsett K2 TT, quick fi t, 62 kniver
  46 med egg og 16 medbringerkniver

271250 Knivsett til K1
  Inneholder 27 dobble og 7 enkle kniver.
  Brukes til oppgradering av eldre K1 trommler, hull må borres og det må settes i blindmutter i  
  eldre trommler.

27089  Knivsett K2 1200 rette dobbel QUICK FIT 28 STK

27073  Knivsett K1 M/rette kniver 62 STK

271259 Medbringerkniv TT quick fi t for K2/FeedRobot
  For bedre rotasjon/transport av rundballe/silo, bruk 10stk pr. trommel
 
27360   Bunnramme lang komplett uten motor
  Inneholder komplett bunn med sentralsmøring. Brukes på magasin og K1/K2 maskiner.

27538   Bunnramme kort komplett uten motor
  Inneholder komplett bunn med sentralsmøring. Brukes på K1/K2 maskiner.

27094   Servicekit K1 FeedRobot
  Inneholder induktive og kapasitive givere, kullbørster, fotocelle og kjedelåser.  

27095  Servicekit K1 FeedRobot
  Inneholder alle lager, endebryter, fjær nullstiller og kabelarhjul retur med aksling.

27101   Servicekit K2 FeedRobot
  Inneholder induktive og kapasitiv givere, fotocelle, kullbørster og kjedelåser.

27102  Servicekit K2 FeedRobot
  Inneholder lager trommel/bunnbelte, kabelarhjul driv, endebryter og fjær     
  nullstiller

23118  Ombyggingssett 4WD for K1
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27103  Servicekit K2 FeedRobot/EasyFeed
  Inneholder motorer til trommel,bunnbelte og løpekatt. 

27104   2 års servicekit K2 FeedRobot/EasyFeed, 800mm reimhjul
  Inneholder kjeder+lås, kjedehjul bunn og takdrift, reimer, komplett lager til bunn/trommel,  
  kabelarhjul driv.
  
27105   2 års servicekit K2 FeedRobot, 630mm reimhjul
  Inneholder kjeder+lås, kjedehjul bunn og takdrift, reimer, komplett lager til bunn/trommel,  
  kabelarhjul driv.

27111   Kjetting/skjøteløkker bunnbelte lang K1/K2/FeedRobot/EasyFeed, rustfri
          Inneholder alle kjettinger og skjøteledd til bunnbelte

27112  Kjetting/skjøteløkker bunnbelte kort K1/K2, rustfri
          Inneholder alle kjettinger og skjøteledd til bunnbelte
                                                                                       
27108   Rep.kit bunnbelte K1 1600
  Inneholder alle kabelarhjul ,drivaksling,fotlager og alle bolter og kiler som behøvest.

27109   Rep.kit bunnbelte  K2 1600
  Inneholder alle kabelarhjul,lager komplett,aksling med kiler og avstandsrør.

27654  Kjetting/skjøteløkker for 1m forlenger til R2, rustfri

27655  Kjetting/skjøteløkker for kort K2 med frostkit, rustfri

27656  Kjetting/skjøteløkker for lang K2 med frostkit, rustfri

27551  Ombyggingssett fra lite til stort reimhjul Ø630/800 på K2 CombiCutter
  Brukes der det er behov for ekstra krefter på trommel til K2

  FeedHopper

UH406180 Kjetting/skjøteløkker bunnbelte, rustfri

UH406181 Kjetting/skjøteløkker 3m forlenger, FeedHopper, rustfri

Ved ønske om oppgradering av program i FeedRobot, vennligst ta kontakt i hvert enkelt tilfelle for 
pris og info.

  APF alle modeller

26849  Ombygging styring fra Orkel/RF til APF, før touch
  Inneholder PLS/Display+++

26824  Ombygging til vertikalrør på APF240
26826  Ombygging til vertikalrør på APF300
26827  Ombygging til vertikalrør på APF400
  Inneholder vertikalrør med fester for ettermontering på APF




