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 Voorkomt stress tijdens voeren

 Verhoogt uniformiteit

 Verbetert technische en financiële resultaten
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Flextra - het ideale systeem voor de opfok! 

Technische specificaties

Bezetting  Opmerking

Aantal dieren/ pan 14

Flextra pan 

Materiaal Polypropeen

Diameter 316 mm

Hoogte rand 52 mm

Inhoud ongeveer 160 gr per dosering

Omtrek 993 mm

Systeem 

Vermogen transport aandrijving 0,75 kW

Toerental 500 rpm

Capaciteit Ca 600 kg/uur

Diameter transportbuis 44,5 mm

Vermogen doseer aandrijving 0,18 kW

Toerental 100 rpm

Diameter doseerbuis 44,5 mm

Inhoud hopper 175 L

Max. lengte voerlijn/ aandrijving 75 m

Aantal pannen per 3m sectie 4

(afhankelijk van voersamenstelling)



Flextra voerpan Uniform koppelComputer met FLX-2/FLX-3 programma
 Kan voer uit 5 silos aansturen. Hierdoor kunnen voerporties  

samengesteld worden.
 Stuurt op vooraf ingestelde curve, of handmatige instellingen 

door gebruiker
 Registreert de water en voeropname 
 Kan voerprogramma aansturen op gewicht van de dieren 
 Regelt een snelle distributie van het voer in de stal

Duurzaam
 Alle componenten zijn geproduceerd van duurzaam materiaal 

voor een lange levensduur van uw Flextra systeem.

Excellente resultaten
 Verhoogt de uniformiteit van uw koppel
 Minder risico op ziektes dankzij lagere stress tijdens voeren

Flextra - het ideale systeem voor de opfok! 

Uniek concept

Computer Flextra

8 weken oude dieren

Dubbel buissysteem 

Flextra voerpan
 Lage rand van de voerpan verhoogt toegankelijkheid voor 

eendagkuikens
 Vormgeving van de panbodem garandeert goede verdeling 

van voer in de pan.
 Dankzij de grillvormgeving met schotjes eten dieren zonder 

stress uit de Flextra pan
 Voervermorsing tot een minimum beperkt
 Alle pannen worden gelijktijdig gevuld

Uniek concept
 Het dubbelbuis profiel met 2 aandrijvingen garandeert een 

snelle en gelijktijdige voerdistributie naar alle pannen.
 Aandrijvingen standaard uitgerust met motorbeveiligings-

schakelaars
 Systeem wordt aangestuurd door voercomputer FLX-2 of 

FLX-3
 Voerafgifte automatisch geregeld via voercomputer
 Geen separaat weegsysteem nodig

Duurzaam

Aandrijving doseerlijn


