
Professionell
foderhantering

Komplett program för hantering av foder och spannmål på 
gårdsnivå. Vi erbjuder allt ifrån enskild silo till skruvtransportör, 
foderberedning och elstyrning. 



Vinkelväxel
Vinkelväxel för avväxling mellan horsisontell och vertikal installa-
tion av 4” skruvtransportör. 

Rörskruvar

Vi ställer mycket höga krav vid utvecklingen av våra skruvtranspor-
törer vad gäller kvalitet och driftsäkerhet. Samtliga våra rörskruvar 
är utrustade med direktdrift med snäckväxelmotor.  Detta ger en 
låg ljudnivå och en kraftig drift. 
Olika typer av driftsinlopp finns som tillval och kundspecifika an-
passningar är även möjliga.

Tid är pengar!
Vår skruvtransportörer kan mycket enkelt placeras i automatiserade 
foderlinjer, oftast behövs bara två stycken nivåvakter för att helau-
tomatisera anläggningen. Vi erbjuder kompletta styrsystem för just 
din anläggning!

System 4, 6 och 8”

Skarvhylsa
Skarvning sker enkelt med våra skarv-
hylsor för 4”, 6” & 8” systemen.



Flexskruv

Flexskruv är samlingsnamnet på den nya tidens transport-
skruvar. Ett transportsystem med centrumlös skruv som är 
anpassat för marknader med mycket höga prestationskrav. 
Det är ett lättmonterat system som tar liten plats samt är 
energisnålt och är skonsamt mot fodret.                                        

Vi erbjuder flexskruvar med olika kapaciteter för alla typer 
av ändamål inom lantbruket och industrin. Flexskruven har 
en maximal stigningsvinkel på ca 60° och får helst inte vara 
längre än 60m. Vår största flexskruv har en kapacitet på upp 
till 6000kg/h (beräknat på en volymvikt på 640kg/m3).

Modell 55M odell 75 Modell HMC Modell 90 Modell 108 

Kapacitet per 
minut*

9 kg 20 Kg2 0 Kg 45 Kg 100 Kg

Drivenhet 
varv/minut

3483 48 3483 48 348

Diameter rör 55 mm7 6,2 mm 88,9 mm8 8,9 mm 114,3 mm

Radie böj 432 mm1 ,5 m 1,5 m1 ,5 m 1,5 m

Rekommenderad 
motor vid max längd

1/3 hk 1 hk 1 hk 1 hk 1,5 hk

Max längd7 6 m6 0 m4 5 m4 5 m 45 m

Standard 
förlängning

-7 5 m5 5 m5 5 m5 5 m

System 55, 75/90, 108mm



Glasfibersilo

Silon är framtagen efter fler års tester och i enlighet med de speciella 
krav som ställs på den skandinaviska marknaden. Silon är tillverkad 
med en 100% slät insida och sörjer därmed för en mycket god foderhy-
gien. Tack vare silons glatta insida och en brant lutning på bottenkonen 
har vår silo ett unikt tömningssystem. 

Silon består av två formgjutna delar som är ihopskruvade enligt en 
horisontell linje.

Avluftningen sker direkt genom cyklons topphatt som sörjer för en god 
ventilation.

Funktion i silon:
- Foderseparation i silon är minimal eftersom det dynamiska flödet av 
material utgör en homogen blandning.
- Fodret glider samtidigt in mot mitten och ner längs silons släta sidor.
- Fodrets yta är i konstant rörelse i silorummet under tömning.
- Döda zoner med stillastående foder är eliminerade. Detta utgör en 
optimal foderlagring enligt oss.

Standardvolym från 8 - 31m ³ 



Stålsilo

Våra stålsilor är konstruerade med en rejäl stålkonstruktion för att 
säkerhetsställa en lång livslängd, silorna är tillverkade i kraftig galvani-
serat stål. Våra stålsilos finns i fyra olika modellprogram small, medium, 
large och extra large. Inom varje modellprogram finns ett rikligt antal 
understorlekar för att silon ska passa just dina behov.

För specifika måttuppgifter, se tabell på vår hemsida, furab.se

Våra silos kan utrustas med en mängd tillbehör bla. cyklon med topp-
hatt eller avluftningsrör neddraget till fundament. Som tillval finns även 
stege för enkel åtkomst och service i toppen.

Standardvolym från 4 - 76m ³ 

Utnyttja foderföretagens volymra-
batter - köp en silo som kan ta emot 
bil & släp!



Inomhuslagring

Furab AB erbjuder en inomhussilo av mycket hög kvalitet till ett lågt pris. Silon är uppbyggd i moduler där du väljer mellan utrym-
meskrav från 110 x 110 cm till 310 x 310 cm, med totalhöjd  från 3 till 7 m. Det finns även möjlighet till skräddarsydda storlekar.

Silon består av en lackad kona i botten med en stålkonstruktion upptill samt melaminskivor.  I botten ingår det två stycken skjut-
spjäll samt en mellanvägg som möjliggör ett utrymme för reservfoder på ca 300-400 kg.

Som tillbehör finns även påfyllnadsrör, melamintak, konstfibertak och evakueringsrör med dammfilter.

Vi erbjuder ett brett utbud av skruvanslutningar för att det ska passa just din foderskruv.

Melaminsilo 

Plåtsilo
Galvaniserade silor i mycket hög kvalité, silorna fungerar att ställas 
ihop alternativt självbärande konstruktioner där de står var för sig.

Silorna är lätta att montera och byggnation i befintliga byggnader är 
möjlig då alla delar kan bäras genom en vanlig dörröppning.

Som tillbehör till silorna erbjuder vi påfyllnadsrör med cyklon, damm-
filter och anslutning i botten mot transportutrustning.

Silorna finns med 60° konlutning för att minimera eventuella häng-
ningsrisker. Benlängden är anpassad efter de vanliga upptagarstatio-
nerna, vid behov anpassar vi den givetvis efter era önskemål.

Vi tillhandahåller kompletta rörsystem för påfyllnad och avluftning av 
silor i inomhusmiljö. 



System för 
nivåkontroll i silor
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Med FURAB CLOUD nivåmätningssystem 
har du som användare av våra silor stenkoll 
på rådande nivå, förbrukning och när senaste 
påfyllning har skett. 

- Övervaka och styr dina flöden på distans
- Spara tid och pengar genom kontroll och 
larmfunktion.
- Mätresultat från upp till 50st silor avläses 
mycket enkelt genom din smartphone, läsplat-
ta eller PC.
- Ett GSM anslutet system där övervakningen 
sker med hjälp av RADAR eller LASER teknik 
beroende på vilket medie som lagras.

FURAB CLOUD möjligör även för dig som 
användare att lägga upp larmnivåer, vilket 
innebär att när den inställda lågnivån i silon 
uppnås meddelar system via sms eller mejl 
att det är dags att fylla på silon. Detta gör det 
mycket enkelt för användaren med många silor 
att hålla koll på sin lager och risken för att köra 
tomt elimineras. 



Spannmålskross

Modell GW200 GW250 GW300 GW350

Kapcitet (kg/h) 400-600 2000 1000 2000

Motor (kW) 4 4 4 5,5

Vikt (kg) 210 210 265 275

Valsbredd (mm) 220 220 220 220

Valsdiameter (mm) 200 200 315 315

Valsvarvtal (rpm) 145 285 145 145

Teknisk data

Krossen drivs på båda valsarna med hjälp av en snäckväxel- 
motor och kugghjulstransmission för en säker drift.
Tack vare den starka transmissionen kan krossen återstartas utan 
att tomköras. Genom ett justerbart valstryck kan du mycket enkelt 
uppnå ditt önskade krossningsresultat.
Våra mindre maskiner i 200-serien är framtagna för enbart spann-
målskrossning och har ett lägre pris. 300-serien är 
utvecklade för samkrossning av ärtor och spannmål samt 
för körning av åkerböna.

Kraftiga stålkugghjul

Optimera din kross
För att få en effektivare anläggning utformad efter just dina behov 
finns en mängd tillbehör:

• Påfyllnadstratt ovanför kross (250 l)
• Skruvlådor för anslutning mot ny eller befintlig skruv
• Transportskruvar
• Förkross vid samkrossning

Våra standardskåp styr allt ifrån 
en till tre skruvar eller din kross 

www.furab.se - info@furab.se

Telefon: 0511- 213 85


