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Fôringsnytt:

«Smart fôring»
Etter hvert som flere bygger
større småfefjøs, melder spørsmålet seg om å automatisere
grovfôrtildelingen. Både for å
rasjonalisere fôringsarbeidet,
men også for å optimalisere
grovfôrtildelinga.
Fjøssystemer har i flere år vært på
utkikk, i hele Europa, etter en samarbeidspartner på kutting av grovfôr.
Den beste løsningen fant de til slutt i
Norge. Nå blir Serigstad en del av
konseptet «Smart fôring».
- Vi i Fjøssystemer er veldig opptatt av
riktig fôring. Derfor har vi utviklet
konseptet «Smart fôring», som vi
mener er de beste produktene på
markedet. Som kjent er riktig fôring
viktig for å oppnå best mulig resultat,
enten det gjelder produksjon av
lammekjøtt eller geitmelk. Det er
ekstra hyggelig at en anerkjent norsk
produsent som Serigstad nå blir en del
av konseptet vårt, sier salgssjef André
Stenumgård i Fjøssystemer.

Bildet viser prototypen av OneTouchFeeder som er videreutviklet fra den velprøvde
Serigstad-FlexiFeed. Fôrutmateren er her montert i et sauefjøs med plass til 200 vfs.
Planlagt utfôring blir programmert i OneTouchFeederen. Så alt en trenger å gjøre er å
trykke «start utfôring» - derav navnet «OneTouchFeeder». Legg merke til «trakta» under
utfôreren. Denne kan tilpasses ulike fôrbrett, og dermed sikre nøyaktig plassering av fôret.
(Foto: Serigstad Agri)

- I første omgang vil vi komplementere
fôrlinjen med Serigstad ExactFeeder og
Serigstad OneTouchFeeder, begge er
automatiserte utfôringssystemer.
Systemene vil bli videreutviklet
gjennom nært samarbeid mellom
Serigstad og Fjøssystemer. Vi jobber
med nye og spennende løsninger som
vi har stor tro på kan bli en kjempesuksess, sier Stenumgård.
Salgs- og markedsansvarlig Egil
Mæland i Serigstad er godt fornøyd
med at Fjøssystemer nå blir en aktiv
samarbeidspartner.
- Sammen vil vi kunne tilby attraktive
løsninger til bonden. Vi ønsker å være
attraktive både for store og mindre
bruk. Jeg har i min tidligere jobb sett
potensialet til Fjøssystemer, så dette
samarbeidet er jeg veldig godt fornøyd
med, sier Egil Mæland.
Av Arne Flatebø
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Samtlige rundballekuttere fra Serigstad Agri kan nå leveres med sidetransportør, som
ekstrautstyr, i 2 ulike bredder. I en periode er disse blitt testet ute hos kunder, men er nå
endelig klare for vanlig salg. De er produsert i rustfritt materiale og kan ettermonteres på
tidligere modeller. (Foto: Serigstad Agri)

