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FODERHANTERING
 Komplett siloprogram för hantering av bulkvaror på gårdsnivå 
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FAMILJEFÖRETAGET 
med förståelsen för din vardag

Engagemang, flexibilitet och kvalitet är utmärkande för Furab. Vårt familje-
företag startade 1964 när farfar Folke Johansson började tillverka silos på 
gården utanför Skara och i dag kan vi erbjuda en komplett lösning för 
förvaringssystem av bulkvaror. 

Vi tillverkar och monterar silos och skruvtransportö-

rer samt kringutrustning och erbjuder även service 

av våra installerade produkter. 

På Furab finns tio anställda och målet är alltid att 

hitta den bästa lösningen för kunden. Eftersom vi 

är bönder själva vet vi vad kunderna vill ha, vi är 

snabbfotade och lyhörda, samtidigt som vi är en 

trygg och stabil partner för våra kunder.

Vår affärsidé
Vår affärsidé är fröet till vår verksamhet och varför vi 

finns; ”Att vara den självklara partnern till det pro-

fessionella lantbruket där man ska erbjuda effektiva 

system med kunden placerad i centrum. Vidare ska 

vi arbeta för att ständigt uppdatera våra produktlin-

jer för att bidra till ett fortsatt starkt och livskraftigt 

svenskt jordbruk.”
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Vi vet hur stor skillnad det gör med flexibla lösningar. Det kan handla om allt 
från en begränsad yta på ett lantbruk till specialskruvar hos industrier. Därför 
är kundanpassningar en naturlig del i vårt arbete oavsett hur stort eller litet, 
enkelt eller avancerat arbetet är!

DIN UTMANING - VÅR INSPIRATION!
Vi utvecklar gärna visioner och ställer upp med 

allt från tekniskt supprt till ännu fler idéer. 
Välkommen att diskutera kundanpassningar 

eller utmaningar som du har på 
telnr: 0510-180 00

Från ritbordet till färdigställandet i vår nya verkstad 

i Lidköping sker framtagandet av varje kundanpas-

sad lösning med professionell fingertoppskänsla för 

funktion och flexibilitet. För oss är varje enskild spe-

cialanpassning ett omsorgsfullt hantverk med smar-

ta och genomtänkta detaljer.  

Allt under ett och samma tak
I vår verkstad i Lidköping är ambitionen alltid högt 

ställd och vi har valt att behålla större delen av pro-

duktionskedjan under vårt egna tak. Från idén om 

specialanpassning, via tillverkningen, till att sista 

skruven är på plats ute hos kund. Dessutom erbjud-

er vi montage med kranbil och driftsättning på plats. 

Att vi har full kontroll över hela processen gör att vi 

alltid kan hålla den höga kvalitet och de korta ledti-

der som vi lovat våra kunder! 60 år i branschen ger 

oss dessutom en fin inblick i de behov och krav som 

våra kunder har. 

Enkelhet för dig
Om ni har ett problem som inte går att lösa med det 

ordinarie sortimentet så är vi lyhörda och kommer 

gärna med anpassade lösningar. Vi vill vara okom-

plicerade och resonliga med så få kontaktvägar som 

möjligt. Flexibilitet och enkelhet för dig istället för 

att du som kund måste anpassa dig, helt enkelt!  

Med känsla för
KUNDANPASSNINGAR
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VILKEN SILO 
PASSAR MIG?
Det är viktigt att man utgår ifrån vilket ändamål och  

vilken funktion man önskar att fodersilon ska ha.

FÖRST IN - FÖRST UT - PRINCIPEN

MASS FLOW
 Materialet tömmer sig ifrån botten

 Det äldsta fodret kommer ut först

 Först in - först ut principen

 Mass flow tömning uppnås genom att friktionen mellan fodret 

 och silokonen blir så pass låg att fodret sjunker jämnt. Förutsätt- 

 ningar för att detta ska ske är att silons insida är mycket glatt och  

 att vinkel på konen är brant.

KOSTNADSEFFEKTIV

CORE FLOW 
 Materialet trillar in mot centrum av silon och sjunker ned

 Det övre skiktet i silon omsätts hela tiden vilket förebygger  

 eventuell kondensutfällning på fodret

 Viktigt är att silon körs tom mellan varje fyllning – att 

rekommendera är exempelvis två fodersilos med växelvis tömning.
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SMIDIG MONTERING

Alla delar ryms genom  
en vanlig dörröppning!

MELAMINSILO
Vi erbjuder en inomhussilo av mycket hög kvalitet till ett lågt pris. 

Den är uppbyggd i moduler och finns i storlekar från 110 x 110 

cm till 310 x 310 cm, med totalhöjd från 3 till 7 m. Dessutom finns 

även möjlighet att anpassa storleken efter behov.

Silon består av en lackad kona i botten med en stålkonstruktion 

upptill samt melaminskivor. Två skjutspjäll i botten och en mellan-

vägg ger utrymme för ca 300-400 kg reservfoder. Vi erbjuder ett 

brett utbud av skruvanslutningar för att det ska passa just din fo-

derskruv. Våra melaminsilos kan utrustas med en mängd tillbehör.

PLÅTSILO 
Våra galvaniserade silos är av hög kvalitet. Dessa kan ställas ihop 

eller stå enskilt med hjälp av en självbärande konstruktion.

Silorna är lätta att montera och kan uppföras i en befintlig 

byggnad då alla delar kan bäras genom en vanlig dörröppning. 

Som tillbehör finns påfyllnadsrör med cyklon, dammfilter och an-

slutning i botten mot transportutrustning.

Silorna finns med 60° konlutning för att minimera eventu-

ella hängningsrisker. Benlängden är anpassad efter de vanliga 

upptagar stationerna, vid behov anpassar vi den givetvis efter era 

önskemål.

Upptäck våra högkvalitativa lösningar för säker 

INOMHUSLAGRING
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STANDARDVOLYM FRÅN 8 - 31 m2

GLASFIBERSILO
Denna silon är framtagen efter flera års tester och utifrån de speci-

ella krav som ställs på den skandinaviska marknaden. Silon har en 

helt slät insida, vilket ger en mycket god foderhygien. Tillsammans 

med en brant lutning på bottenkonen ger den släta insidan vår silo 

ett unikt tömningssystem. 

Silon består av två formgjutna delar som är ihopskruvade enligt 

en horisontell linje. Avluftningen sker direkt genom cyklons topp-

hatt och ger en god ventilation.

Se filmen 
om hur silon 
fungerar!

FUNKTIONER I SILON
 Utformningen skapar ett dynamiskt flöde av material i silon.  

 Det minimerar risken för foderseparation. 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 skapar, enligt oss, en optimal foderlagring.

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

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

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

FP 20 2,48 20 13 7,39

FP 26 2,48 26 16 8,73

FP 31 2,48 31 20 9,62
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NYTTJA FÖRETAGENS  
VOLYMRABATTER!

Köp en silo som kan ta 
emot bil och släp!

STANDARDVOLYM FRÅN 4 - 76 m2

STÅLSILO
Våra stålsilor har en rejäl stålkonstruktion, vilket ger dem en lång 

livslängd. De är tillverkade i kraftig galvaniserat stål och finns i 

fyra olika modeller: small, medium, large och extra large. Genom 

ett stort antal understorlekar hos varje modell kan vi möta dina 

behov. Dessutom kan våra silos utrustas med en mängd tillbehör.

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
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Mätta hönor med
SNABBA RESERVDELAR
– Hönor kan inte gå på diet precis. Vi måste säkerhetsställa att det alltid finns 
tillgång till mat och då känns det extra tryggt att ha Furab som leverantör av fo-
derutrustning om något skulle krångla, berättar Lennart Andersson ägare till famil-
jeföretaget Håle Lantbruk i Grästorp.

För några månader sedan small det till i hönshuset 

och en trasig matlina var ett faktum. 

– Då var det bara att plocka upp telefonen och 

ringa Furab och kolla om de hade några reservdelar 

på lager. Fyra timmar senare var vi igång som van-

ligt igen, berättar Lennart.

Digital silo med perfekt insyn
Håle Lantbruk startade äggproduktionen i början av 

2000-talet och idag finns det två stall med totalt 65 

000 frigående höns. Vid byggnationen av det senas-

te stallet inrättades flera ny silos. 

– Vi tittade på flera varianter men valde att gå 

vidare med Furab. Detta trots att de var ett dyrare 

alternativ, berättar Linus Larsson familjemedlem och 

jordbrukare på Håle Lantbruk och fortsätter:

– Vi tror att över tid kommer Furabs silo vara 

både det bättre och mer prisvärda valet tack vare 

dess kvalité och utformning. Silon har släta och yt-

behandlade insidor, vilket betyder att fodret inte 

kan fastna i väggen och mögla, samt att den står 

på vågceller som gör att vi digitalt kan läsa av hur 

mycket som finns kvar. Dessutom finns det en glas-

lucka längst ner för bättre insyn i själva silon.

Värdesätter kännedom inom lantbruk
För Håle Lantbruk har samarbetet med Furab alltid 

fungerat jättebra. 

– De besitter stor kännedom inom lantbruk och är 

snabba med både leverans av produkter och instal-

lationer. Positivt att de nu satsar i Lidköping, vilket 

gör att de kommer närmare oss, berättar Lennart.

HÅLE LANTBRUK
Håle Lantbruk är ett familjeföretag i Grästorp som verkat 

över tre generationer. Idag bedriver gården ägg-

produktion, växtodling och gårdsbutik med 

egen tillverkning av glass och pasta 

och har sju timanställda. 
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SYSTEM 4, 6 OCH 8” 

FODERSKRUV
Alla våra rörskruvar är robust byggda för att fylla sin funktion i 

många år. De utvändiga detaljerna är i galvaniserat stål. Drivde-

len placeras vanligtvis vid utloppet och har på så sätt ett dragan-

de montage. Med en mängd olika övergångsdetaljer kan skruven 

anpassas för just din silo.

KAPACITET 4” FODERSKRUV

KAPACITET 6” FODERSKRUV

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
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SYSTEM 4, 6 OCH 8” 

SPANNMÅLSSKRUV
Vi erbjuder ett komplett system med spannmålsskruvar från den 

minsta Ø102 mm till den största på Ø250 mm. Alla våra rörskruvar 

är robust byggda för att fylla sin funktion i många år. De utvändiga 

detaljerna är i galvaniserat stål. Drivdelen kan placeras i utlopps- 

eller inloppsändan och med en mängd olika övergångsdetaljer kan vi 

skräddarsy en lösning för din anläggning.

Vi ställer mycket höga krav på kvalitet och driftsäkerhet vid  

utvecklingen av våra skruvtransportörer. Tack vare direktdrift med 

snäckväxelmotor har alla våra rörskruvar låg ljudnivå och en kraftig 

drift. Skruvkorg i inlopp på våra spannmålsskruvar är standard. 

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
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FLEXSKRUV
SYSTEM 55, 75/90, 125 MM

Flexskruv är samlingsnamnet på den nya tidens transportskruvar. 

Det är ett transportsystem med centrumlös skruv som är anpassat 

för marknader med mycket höga prestationskrav. Det är ett lätt-

monterat system som tar liten plats, är energisnålt och skonsamt 

mot fodret.                                        

Vi erbjuder flexskruvar med olika kapaciteter för alla typer av än-

damål inom lantbruket och industrin. Flexskruven har en maximal 

stigningsvinkel på ca 60° och får helst inte vara längre än 60 m. Vår 

största flexskruv har en kapacitet på upp till 6000 kg/h (beräknat på 

en volymvikt på 640 kg/m3).

Skonsam mot fodret: bevarar kvaliteten ända in i stallet 
Energieffektivt: drar marginellt med ström 
Kapacitet: upp till 150 kg/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
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VINKELVÄXEL 
Med vår egentillverkade vinkelväxel kan man med en 102 mm 

rörskruv flytta materialet horisontellt eller helt lodrätt.

PÅFYLLNADSRÖR
Vi tillverkar kompletta rörsystem för bulkpåfyllnad av fodersilos, 

spannmålssilo eller andra typer av material. Byggsystemet är 

flexibelt och har stora variationsmöjligheter. Tack vare laserskurna 

bultflänsar är passform och kvalitet i toppklass. 

Vi har ett stort utbud av startrör, tubrör och böjar. De tillverkas 

med en skarv med bultflänsar eller med manchette.

SKARVHYLSA
Skarvning sker enkelt med våra skarvhylsor för system 

om 4”, 6”och 8”.
15
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Detta kan Lars Svensson intyga. Som en del av drift-

ledningen på Vedums Smågris, är han nämligen väl 

medveten om hur tungt det är för arbetslaget att 

agera servitriser i samband med något enstaka åsk-

nedslag. 

För det mesta så räcker det dock med att han ska 

ringa till Furab för att problemet ska kunna åtgärdas 

snabbt och effektivt.

Ständigt underhåll
– Eftersom foderssystemet har så många rörliga de-

lar och används så frekvent, krävs det ständigt såväl 

serviceunderhåll som nya reservdelar för att det ska 

fortsätta att fungera.

Flera gånger varje månad brukar därför Lars få in-

leda sin arbetsdag med att kontakta Furab och i de 

flesta fall är problemen lösta inom några få timmar.

– Många gånger räcker det med att vi får tag i rätt 

reservdel för att vi ska kunna lappa ihop det själva.

Akuta utryckningar
Men emellanåt så krävs det dock en akut utryckning 

av Furabs kunniga servicepersonal för att komma till 

rätta med problematiken:

– Då vårt fodersystem helt enkelt inte får stå still, 

är det vitalt för oss att ha en lokal leverantör som är 

serviceinriktad och som har de reservdelar som vi 

behöver på lager. Att vänta flera dagar på att något 

ska beställas hem eller att någon reparatör ska kom-

ma ut, är inte ett alternativ för oss. Vi måste kunna 

lita på att vi får hjälp omedelbart – och det får vi av 

Furab. 

På Vedums Smågris är det datorstyrda fodersystemet helt avgörande för att verk-
samheten ska fungera. Att kunna ringa till Furab när något krånglar, är därför en 
stor trygghet – 13 ton foder om dagen är liksom inget som man med lätthet klarar 
av att portionera ut för hand…

VEDUMS SMÅGRIS
Företaget startade år 2018, ägs av fem svinuppfödare och har 

idag 15 anställda. På gården finns ca 1 800 modersuggor 

och varje år föds det upp ca 52 000 smågrisar. För att 

utfordra alla dessa djur går det varje vecka 

åt ca 80 ton spannmål som 

blandas med soja 

och premix.

En stor trygghet
FÖR SMÅGRISAR
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SPANN-
MÅLSKROSS
Har du också problem med damm och slirande remmar på din 

gamla kross? Med våra direktdrivna krossar uppstår inga problem 

med slirande remmar och du får en säker drift. Det låga varvtalet 

gör att ljudnivån blir betydligt lägre än hos en traditionell kross 

samtidigt som det dammar mycket mindre.

Våra spannmålskrossar har drift på båda valsarna och med 

ett justerbart valstryck kan krossningsgrad och kapacitet väljas. 

Krossen kan startas utan att först tomköras och kan därför place-

ras i automatiserade foderlinjer, oftast behövs bara 2-3 nivåvakter 

för att automatisera krossanläggningen. Alla maskiner levereras 

med kraftiga magneter för att rensa spannmålen från främman-

de 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

VÅR SPANNMÅLSKROSS KLARAR: Spannmål som havre, 

korn, vete och liknande. Åkerböna, ärtor och rapskaka.
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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
En sug- och tryckfläkt har många funktioner, bland annat kan den 

flytta spannmål från en silo till en annan. Det flexibla sugmunstyck-

et suger enkelt upp planlagrad spannmål. Maskinen är mycket 

uppskattad som ett viktigt verktyg i spannmålshanteringen för lant-

brukare med utsädesodling. I standardutrustningen ingår fläkten, 

som står på hjul, 5 meter sugslang, sugmunstycke och elstyrning 

med y/d-omkopplare.
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