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OVERBLIK

Beskrivelse

Firma
Produkt

Dimensioner

Bæreevne

Længde på 
strækning
Kapacitet

Hastighed

Kastelængde

Strøtider

Fordeling

Anvendelse i alle 
typer af stalde
Krav til frihøjde

Materiale, 
valgmuligheder

Pris (omkring 1.000 
søer)

Agrisys A/S:
Fleksibel, driftsikkert, 
velafprøvet løsning. 
Passer perfekt i 
alle staldtyper, kan 
installeres i nye 
og eksisterende 
bygninger. Mange 
fordele, eks. kan gives 
en velkomstblanding 
på gulvet under en 
overdækning.

Agrisys A/S
AgriSys Strø

Alt efter anlægskrav; 
min. ca. 4x4 m.

Ingen, transport i 
rørkonstruktion
300 m. (afhængig af 
materiale)
Skalérbar

15 m/sek

Afhængig af 
montagehøjde, 
udløbstype og strø 
materiale
Efter ønske; opsættes 
i styring
Op til 4 udløb pr. 
ventil

Ja

Ingen

Alle; savsmuld, snittet 
halm (max 4 cm), 
piller m.m.
Afhængig af anlæg

BoPil A/S:
Fuldautomatisk 
balleopriver og 
strøsystem, halm 
fra egen mark kan 
udnyttes. Balleopriver 
opbevarer/fremfører 
selv halm. Styres via 
computer, overvåges 
via teamviewer. Strå 
distribueres i længden 
4 eller 5 cm.

BoPil A/S
SpotStrø m. 
balleopriver
2x3x2 m i 
strølagerrum

Ingen, transport i 
rørkonstruktion
300 m.

Op til 4 bigballer pr. 
dag
17 m/s

2-3 m

Kan indstilles efter 
individuelt behov
Kan indstilles efter 
individuelt behov

Ja - kan nemt 
udbygges løbende
Begrænset

Big-, minibig- og 
rundballer

Individuelt, men pris 
fra 500.000 kr.

RIOH Agro:
Bundsolid maskine 
m. oprivevalser og 
spredetallerken til alle 
typer halm og baller - 
også rundballer, samt 
muggen og kompakt. 
Kan leveres med el 
eller diesel motor. Nem 
påfyldning, minimal 
støv. Fordeler storbig 
på 7 til 8 minutter.

RIOH Agro
Apollo 3750

Max 
2750x5450x2450

700 kg

30-500 m

-

1-16 m/min

16 m

2 strøprogrammer, 
2x6 strøtider
Trinløs variabel 
fremdifts-hastighed-, 
sprede- og 
mængdeindstilling, 
computerstyret

Ja

Skinne min. 4 m over 
jorden

Alt - savsmuld, halm, 
fl is, foder osv.

Fra 354.000 kr., 
afhængig af udstyr

JH Staldservice:
Strør automatisk 
fl ere gange dagligt. 
Henter strømateriale 
fra halmopriver eller 
magasin til løs halm. 
Spredetallerkenerne 
strør halmen ved 
lav hastighed, så 
støvgenerne er 
minimale. Støvsvag, så 
stresser ikke dyrene.

JH Staldservice
JHminiStrø

Kan dimensioneres 
efter plads i stalden

600 kg

Ingen begrænsninger

Tilpasses staldens 
størrelse/antal dyr
1-30 m/min

2-6,5

8 gange pr. gruppe

Kan strø forskellige 
mængder og steder. 
Computerstyres 
automatisk vha. 
indstilling af 
hastighed og 
markører på skinnen.

Ja

Normalt min. 
2 m, men kan 
dimensioneres
Alt - sand, fi ber, 
ensilage, hø, halm, 
fodring
Fra 300.000 kr., 
afhængig af løsning

GEA Mullerup A/S:
100 pct. batteridrevet 
eller kombination med 
strømskinne. Lavt 
støv- og støjniveau. Lav 
risiko for stenslag. Enkel 
PLC-styring. Op til 30 
pct. halmbesparelse. 
Opriver og spreder 
mini- og big halmballer. 

GEA Mullerup A/S
ABS XL

2550x4550x1860

600 kg

Ingen

3 baller i døgnet

Strøning: 9 m/min
Kørsel: 16 m/min
1,4 - 6,5 m

9 gange i døgnet

Automatisk, i op til 
9x12 bokse. Mængde 
og tidspunkt for 
forskellige staldafsnit 
kan selv bestemmes

Ja, hvis frihøjden er 
der
1,5 m over 
dybstrøelsesmåtte

Firkantballer, max 
1,3x1,3x2,5 m

Kontakt leverandør

SPECIAL


