
Meddelande 
          
Pellons nya modeller av påfyllningsbord för automatisk utfodring
Pellon förnyar alla sina modeller av påfyllningsbord och delar i fortsättning upp dem på två olika linjer.

Pellon Module HD påfyllningsbord
När nötkreatursgårdarna och antalet djur som utfodras växer börjar marknaderna efterfråga allt större och robustare 
påfyllningsutrustningar för grovfoder vid automatutfodring av nötkreatur. Påfyllningsbordet ska också passa till allt 
större lastutrustningar som till exempel hjullastare. Pellon har utvecklat nya Module HD modeller vilkas kapacitet och 
kraftfullhet på marknaderna är i en klass för sig. Modellerna omfattar tre storleksalternativ från 32 till 50 kubik. Lastut-
rymmets inre bredd är 270 cm varför du kan lasta också med större maskin. Det nya påfyllningsbordets pålitlighet är 
också på en ny nivå. Som kedja i bottentransportören använder vi robust förzinkad rullkedja som vi har placerat så att 
den inte kommer i kontakt med grovfodret utan är skyddad i en sluten kanal.

Pellon Module Pro påfyllningsbord
Nya Module Pro modellerna omfattar storleksklasserna 17-27 kubik. Borden är från 6,25 till 10 meter långa. Module 
Pro är enklare än sin föregångare och har längre livslängd. På samma sätt som i de större Module HD modellerna har 
bottentransportören förzinkad rullkedja som är skyddad i en sluten kanal. Till rullkedjans goda egenskaper hör också 
att den kan backas utan begräsningar varför bordet när som helst kan fyllas till 100 %. Bottentransportörens skrapor 
rör sig på återvunnen glidplast. Nya påfyllningsbordets bottenstransportör har förverkligats med två kedjor i stället för 
fyra som tidigare. Genom lösningen med två kedjor försäkrar vi oss om att kedjan belastas jämnt och funktionen är 
pålitligare. Tack vare påfyllningsbordets slutna bottenkonstruktion är det lättare att hålla foderköket rent då vatten och 
pressvätska kan styras kontrollerat till en plats i foderköket. Module Pro påfyllningsborden kan utrustas med Pellon 
Silage Ripper eller Twin Ripper rivarutrustningar. 
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