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OVERBLIK

Beskrivelse

Fabrikant
Model

Volumen

Vertikal eller 
horisontal snegl
Antal snegle

Køer pr. blanding

Trin i gearkasse

Udfodring 
gennem luge eller 
transportbånd
Kraftbehov (hk)

Styringsenhed 
(elektronisk/
bowdentræk)
Knive eller padle

Antal knive

Tilvalg

Pris

Ingemann Larsen A/S:
Rustfri slidkant på 
snegle, som kan 
udskiftes. Utrolig 
driftsikker. Vi har stor 
reservedelsforsyning 
på lager til blanderen. 
Kraftige gearkasser. 
Kraftigt kar. 
Store snegle.

Stratumann
Vertimix 3101

31 m3

Vertikal

2

230

2

Ja - begge 
muligheder

115 hk

Elektronisk m. 
program el. 
CowConnect
Knive

16

Udskiftelige sliddele 
på snegl, bånd i 
for/bag, luger i 
for/bag, forskellig 
hjulstørrelse, 
forskellige vægte/
computere, magneter 
på snegl, el-hydraulik 
m.m.

Fra 325.000,- kr.

Stenderup A/S:
Trioliet er fuldline inden 
for kvægfodring fra 
Holland. Det eneste 
de laver og er derfor 
100 pct. specialister. 
Patenterede tiltag som 
f.eks. de asymmetriske 
trekanter, som sikrer 
både horisontalt og 
vertikalt blandefl ow.

Trioliet
Solomix 2 2400 ZK

24 m3 (kan udvides 
til ca. 26 m3)
Vertikal

2

200

2 (optionalt 
automatisk)
Ja - begge 
muligheder

109 hk

Ja - begge 
muligheder

Knive

7 pr. snegl (evt. 10) 
korte og lange
Halmblæser, 
magneter, snegle i 
22/25 mm, forskellige 
bånd, elevatorer, 
placering af luger, 
Automatgearkasse. 
Hjulmonteringer, fast 
og drejbar tandem-
aksel. Digistar TF/
CowConnect

Fra 280.000,- kr.

Hoegild 
Hoegild konceptet 
sikrer landmanden en 
fair byttepris. De dansk 
producerede Hoegild 
blandere er optimeret 
med blandesnegle 
til en meget effektiv 
blandeproces. Blanderne 
produceres ift. de behov, 
den enkelte kunde har.

Hoegild
Feeder 3/32

32 m3

Vertikal

3

250

Valgfrit

Valgfrit

135 hk

Valgfrit

Knive

Efter aftale

Udstyres efter 
kundens ønske, 
f.eks. trådløst 
vejesystem, drejbar 
boogie, placering af 
udfodringslåger.

Afhængig af model 
og udstyr

Kongskilde
Modulært koncept - 
højstyrkestål - unik 
blandesnegl, trådløst 
vejesystem, Profeed+, 
justerbar aktivitetsplade, 
elektronisk 
lugeindikator, Mix+, 
udskiftelig rustfrit stål 
slidkant på snegle.

Kongskilde
Vm 32-3

32 m3 (kan udvides)

Vertikal

3

190-240

2 trin (optionalt 3 
eller 4 trin)
Ja - begge 
muligheder

130 hk

Elektronisk

Knive

7 pr. snegl (evt. 16 
lange, justerbare)
Halmblæser, 
X-bånd - fl eksibel 
tværbåndsløsning 
m. 2 elevatorer, 
hydraulisk justerbar 
træk, 3-4 trins 
gearkasse, JF-Link 
Marco (trådløs 
styring af hydrauliske 
funktioner), kraftig 
magnet, m.m.

564.000,- kr.

Bulldog Agri Aps:
Markedets kraftigste 
gearkasser. Kan tilpasses 
næsten alles behov. Kan 
fås i lav, bred eller høj, 
smal. Lang levetid.

Storti
Dunker T2 24S

24 m3 (kan 
udvides)
Vertikal

2

200

2

Luge for/bag el. 
sider og med/uden 
bånd
150 hk

Fast aksel single el. 
med boogie

Forskellig kniv 
opsætning
18 (evt. opsætning 
til kompakt foder)
Der kan tilvælges 
næsten alt 
tænkeligt udstyr

Fra 265.000,- kr.

SPECIAL


