Sortering med manuell 3-veis port.

Støttebukk enkel-dobbel

2-veis sorterer

Sperreport

Gullsøya saueinnredning

Sauegrind:
Galvanisert stål med 22 mm horisontale rør.
Leveres i målene:
120 cm – 150 cm – 190 cm – 230 cm

Sauegrind med port:
Leveres i målene: 190 cm – 230 cm

Adobsjonsgrind:
Justerbar hodeåpning. Kan også brukes til
lammegjømmeåpning.
Leveres i mål: 120 cm

Lettgrinder
Grind L x h: 100/100 cm. Vekt: 6 kg.
Grind L x h: 140/100 cm. Vekt: 8,5 kg.
Grind L x h: 200/100 cm. Vekt: 11 kg.
Grind L x h: 300/100 cm. Vekt: 16,5 kg.
Spyd til sammenkobling. Veggfester
Vi leverer forskjellige veggfester tilpasset våre Gullsøya
grinder. Lettgrinder og sauegrinder kan lett kobles
sammen.

Saueport:
Port med ramme, hengsle og portlås
Leveres i målene:
80 cm – 100 cm – 120 cm – 150 cm

				

Alle målene på grinder og portseksjoner er netto slik at
koblings-ørene kommer i tillegg.

Høyhekk til bingeskille
Snu sauen

Gullsøya fôringsfront

Justerbar eteåpning. 6 stk gir en rundballehekk. Kan
også nyttes i andre anledninger.
Leveres i målene: 120 cm og 250 cm

Gullsøya fôrhekk skrå

Fôrhekk med skråstilte spiler. 24 eteplasser. Høyde 90
cm med 28 cm. skjørt. Diameter 170 cm. 3-delt for
enkel transport. Vekt 53,2 kg.

Lac-Tek

Lac-Tek drikkeautomat er en praktisk og effektiv maskin
som blander temperert vann med melkepulver.
Konsentrasjonen av pulver
kan justeres.
En standard maskin med
tre smokker kan betjene
opp til 30 lam. Et ekstra
brett med tre smokker kan
kobles til maskinen, og
den kan da betjene opp til
60 lam.

Oppdelte eteplasser

Langsgående eteplasser

Premium plastrister

For sau og geit. Størrelse 80x40 cm.

Kompositt

Strekkmetall

Elektronisk vekt - manuell eller automatisk
sortering

Manuell vekt 3-veis sorterer

Drivegang med enveisstopp.

BioControll WSS3000 elektronisk vekt med
sortering og elektronisk ID.

MINI

kraftfôrautomat
Med 4 eteplasser

GUTTORM Gullsøya

JONE Gullsøya

Kort kraftfôrautomat for lam på 120 cm.
Lang kraftfôrautomat for lam på 250 cm.
Med 12 eteplasser med justerbar halsåpning. Med 24 eteplasser med justerbar halsåpning.

