
PROFESSIONELL
FODERHANTERING
Komplett siloprogram för hantering av bulkvaror på gårdsnivå.
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FURAB AB är ett familjeföretag beläget mitt på västgötaslätten, etablerat 1964 av 
företagets grundare Folke Johansson. FURAB har sedan starten arbetat med tillverkning 
montage och driftsättning av skruvtransportörer, fodersilor och foderutrustningar. Sedan 2012 
innehar vi agenturen för Chore-Time utfodringssystem i Skandinavien. Vi är totalt 8 helårsanställda 
som ser till att din fodersilo med skruv tillverkas, monteras och driftsätts på ett kvalitétsmässigt sätt. 

”Att vara den självklara partnern till det professionella lantbruket där man ska erbjuda effektiva system 
med kunden placerad i centrum. Vidare ska vi arbeta för att ständigt uppdatera våra produktlinjer för 
att bidra till ett fortsatt starkt och livskraftigt svenskt jordbruk.”

GLASFIBERSILO

FUNKTION I SILON

STANDARDVOLYM FRÅN 8 - 31M³ 
Silon är framtagen efter flera 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 foderhygien. 
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 hori-
sontell linje. Avluftningen sker direkt genom cyklons topphatt som sörjer 
för en god ventilation.

- 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.

Modell Volym (m³) Ton Höjd (m) Diameter (m)

FP 8 8 5,2 5,20 2,03

FP 12 12 7,8 5,93 2,48

FP 20 20 13 7,39 2,48

FP 26 26 16 8,73 2,48

FP 31 31 20 9,62 2,48



STÅLSILO
STANDARDVOLYM FRÅN 4 - 76M³ 
Våra stålsilor är konstruerade med en rejäl stålkonstruktion för att säker-
ställa en lång livslängd. Silorna är tillverkade i kraftig galvaniserat stål. 
Våra stålsilos finns i fyra olika modellprogram: small, medium, large och 
extra large. Inom varje modellprogram finns ett rikligt antal understorle-
kar för att silon ska passa just dina behov.

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

Utnyttja foderföretagens volymrabatter
- 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 utrymmeskrav 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 skjutspjäll samt en 
mellanvägg som möjliggör ett utrymme för reservfoder på ca 300-400 kg.

Som tillbehör finns även påfyllnadsrör, melamintak, konstfibertak och eva-
kueringsrör 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, dammfilter 
och anslutning i botten mot transportutrustning.

Silorna finns med 60° konlutning för att minimera eventuella hängnings-
risker. Benlängden är anpassad efter de vanliga upptagarstationerna, vid 
behov anpassar vi den givetvis efter era önskemål.

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

Modell Diameter (m) Volym (m³) Höjd (m)

S7 1,83 6,4 5,12

S9 1,83 8,4 5,93

M18 2,13 18,0 8,55

M21 2,13 20,9 9,4

L31 2,74 30,3 8,8

L41 2,74 39,8 10,4

XL49 3,66 50 8,75

XL66 3,66 67 10,7

XL74 3,66 76 11,2



SPANNMÅLSSKRUV FODERSKRUV
SYSTEM 4, 6 OCH 8” SYSTEM 4, 6 OCH 8”

Kapacitet 4” foderskruv

Kapacitet 6” foderskruv

Vi erbjuder ett komplett system med spannmålsskruvar från den 
minsta Ø102mm till den största på Ø250mm. Alla våra rörskruvar är 
robust byggda för att fylla sin funktion i många år. Alla utvändiga detaljer 
är i galvaniserat stål. Drivdelen kan placeras i utlopps- eller inlopps-
ändan. Med en mängd olika övergångsdetaljer kan vi erbjuda så att 
skruven passar just din anläggning.

Vi ställer mycket höga krav vid utvecklingen av våra skruvtransportörer 
vad gäller kvalitet och driftsäkerhet. Samtliga våra rörskruvar är utrustade 
med direktdrift med snäckväxelmotor.  Detta ger en låg ljudnivå och en 
kraftig drift.

Standardiserat inlopp för våra spannmålsskruvar är skruvkorg. 

Alla våra rörskruvar är robust byggda för att fylla sin funktion i många år. 
Alla utvändiga detaljer är i galvaniserat stål. Drivdelen placeras vanligt-
vis vid utloppet, d.v.s. dragande montage. Med en mängd olika över-
gångsdetaljer kan vi erbjuda så att skruven passar just din silo.

Modell Ø 102 Ø 150 Ø 200

Varvtal 400 rpm 400 rpm 400 rpm

Motor (kW) 1,1 – 2,2 2,2 – 4,0 3,0 – 7,5

Kapacitet vid lutning 0° 6,5 ton/h 22 ton 55 ton

Varv / min 187 280 400

Lutning 0° 3,4 ton 5,1 ton 7,3 ton

Lutning 30° 3,0 ton 4,6 ton 6,5 ton

Lutning 45° 2,4 ton 3,6 ton 5,1 ton

Varv / min 187 280 400 560

Horisontell 0° 10 16 22 32

Lutande 30° 8,2 12,8 18 25,4

Lutande 45° 7,4 11,2 16 22,4



FLEXSKRUV
SYSTEM 55, 75/90, 125MM

Flexskruv är samlingsnamnet på den nya tidens transportskruvar. Ett trans-
portsystem 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 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).

- Skonsam mot fodret – bevara den goda foderkvalitén ända in i stallet. 
- Energieffektivt – drar marginellt med ström. 
- Kapacitet upp till 150kg/min.

Modell 55 75 75/90 90 125

Kapacitet per 
min 6,8 kg 20 kg 20 kg 45 kg 100 kg

Drivenhet 
varv/min 348 348 348 348 348

Diameter rör 55 mm 75 mm 90 mm 90 mm 115 mm

Radie böj 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Rekommen-
derad motor 0,55 kW 0,75 kW 0,75kW 0,75 kW 1,1 kW

Max längd 80 m 60 m 45 m 45 m 45 m SKARVHYLSA  
Skarvning sker enkelt med våra skarvhylsor för 4”, 6” & 8” systemen.

VINKELVÄXEL   
Med 102 mm rörskruv kan man flytta materialet horisontellt eller helt 
lodrätt med vår egentillverkade vinkelväxel.

PÅFYLLNADSRÖR
Vi tillverkar kompletta rörsystem för bulkpåfyllnad av fodersilos, spann-
målssilo eller andra typer av material. Flexibelt byggsystem med stora 
variationsmöjligheter. Passform och kvalité i toppklass tack vare laser-
skurna bultflänsar. 

Stort utbud av startrör, tubrör och böjar. Tillverkas dels med bultfläns-
skarv, dels utan där skarvningen istället sker med manchette. 



FURAB erbjuder spannmålskrossar med mycket hög kvalitet och drift-
säkerhet.

Har du också problem med damm och slirande remmar på din gamla 
kross? Med våra direktdrivna krossar uppstår inga problem med sliran-
de remmar och man får en säker drift. Det låga varvtalet gör att man 
får en betydligt lägre ljudnivå än en traditionell kross samtidigt som det 
dammar mycket mindre.

Våra spannmålskrossar har drift på båda valsarna och med ett justerbart 
valstryck kan man justera krossningsgrad och kapacitet efter önskemål.  
Krossen kan startas utan att först tomköras detta medför att den mycket 
enkelt kan placeras i automatiserade foderlinjer, oftast behövs bara 2-3 
stycken nivåvakter för att automatisera krossanläggningen. Alla 
maskiner levereras med kraftiga magneter för att rensa spannmålen från 
främmande metaller. Krossen är enkel att placera i såväl nya som gamla 
anläggningar, se måttskiss i vår broschyr. Vid samkrossning mellan 
exempelvis åkerböna och spannmål rekommenderas även att förkross 
monteras.

Modell GW200 GW300

Kapcitet (kg/h) 600-800 1000

Motor (kW) 4,0 4,0

Vikt (kg) 210 265

Valsbredd (mm) 220 220

Valsdiameter (mm) 200 315

Valsvarvtal (rpm) 145 145

SPANN-
MÅLSKROSS

Vår spannmålskross krossar: 
Spannmål som havre, korn och vete mm.
Åkerböna, ärtor och rapskaka.

En sug-och tryckfläkt har många funktioner, den kan användas till att flytta 
spannmål från en silo till en annan. Med det flexibla sugmunstyket kan 
man mycket enkelt suga upp planlagrad spannmål. Maskinen är mycket 
uppskattad för lantbrukare som har utsädesodling då den är ett viktigt 
verktyg i spannmålshanteringen. I standardutrustningen ingår förutom 
fläkten som står på hjul även 5 m sugslang, sugmunstycke och elstyrning 
med y/d-omkopplare.

Modell IP75 IP110 IP150

Kapcitet (ton/h) 7 8 12

Motor (kW) 7,5 11,0 15,0

Vikt (kg) 150 180 180

Elanslutning   3N 380/50Hz   3N 380/50Hz   3N 380/50Hz

Krav på säkring 25A 25A 35A

Rördiameter RK160 RK160 RK160

SUG- OCH
TRYCKFLÄKT
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