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NORSKPRODUSERTE VARER FOR NORSKE FORHOLD

ETEFRONTER OG FÔRHEKKER
I VARMGALVANISERT STÅL
ETABLERT I 1981

FLEKSIBELT
Våre saueinnredninger er fleksible og basert på standardkomponenter.
I denne brosjyren viser vi deg et utvalg etefronter og forhekker. For mer informasjon,
se www.gaardbrukerservice.no eller ring oss på telefon 56 34 95 00.
ETEFRONTER
Vi har etefronter både med og uten stengsel i lengder
opptil 100 meter. Disse har vi produsert siden 1981 med
små endringer utifra erfarne saueholdere sine ønsker.
Spør oss om tilbehør til disse som f.eks fôrrist, bakgrind
og ekstra port. Drikkerenner med komplett drikkeutstyr
kan vi gi deg tilbud på etter ønsket løsning.

FÔRHEKKER
Vi har to typer fôrhekker, rullende eller glidende, disse
kan du lese mere om på de neste sidene. Det følger også
med en bruksanvisning til en av våre bestselgere ”Lena”
fôrhekk, som er en komplett fôrhekk i solid utførelse i
varmgalvanisert stål. Ønsker du at vi skal montere for deg
gjør vi selvfølgelig det. Be oss om pris. Vi kan også være
behjelpelige med å tilpasse f.eks tidsstyrt åpning.

Fôrhekken vist på det store bildet kan lages så
lang man vil, opp til 100 meter. Ved montasje på
støpt fôrbrett er det gjennomkjøringsmulighet for
minilaster/Avant/Bob Cat ++. (Kassene kan også
leveres single med bunn og bjelke under for pallegaffel). Hver 360 cm. eller 420 cm. er det dører
som kan åpnes for gjennomkjøring.
Mellomfeltet er tett, slik at ikke sau kommer inn i
hekken ved lasting.
Frontene er rullbare innover, slik at sauene rekker
fôret. Vi kan lage med ønsket bredde, slik at aktuell
lastemaskin kan benyttes.
Den er effektiv og arbeidsbesparende til hele
rundballer, og du kan velge mellom rullende eller
glidende front. Bunnen er rustfri i slitesterk plast.
Fåes også uten bunn for betonggulv.

Vår fôrhekk Lena, (på bildet over) er en komplett
fôrhekk i solid utførelse i varmgalvanisert stål.

MONTERINGSANVISNING LENA FÔRHEKK
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Skru brettet til bena.
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Lena fôrh

3.990,- + mva

2

Fest hekken til bena
med u-kobling

INNHOLD:
-

2 ben, 1 brett, 1 hekk
4 stk U-kobling for å feste forhekk til toppen av bena.
3 små skruer for å feste på vinkler frå hekk til brett.
11 små muttere for å feste på u-kobling og vinkler frå hekk til brett.
11 små skiver for å feste på u-kobling og vinkler frå hekk til brett.
8 store skruer for å feste brett til bena nede.
8 store muttere for å feste brett til bena nede.
8 store skiver for å feste brett til bena nede.

Lengde
Bredde
Total høyde

248 cm
80 cm
116 cm

Tak kan leveres mot tillegg i prisen.
Frakt fra terminal i Bergen kan forhåndsavtales.

3

Skru fast vinklene på hekken
til undersiden av brettet

FORKASSE TYPE RULLE

Standard størrelse for begge typer er
160x320 cm. Vi kan lage på andre mål
etter forespørsel. F.eks 420 cm. lengde.
Tak kan også leveres.

FORKASSE TYPE GLIDE

Vi produserer fôrkasser i varmgalvanisert
stål. Bunn med 12 mm. kompaktplastplate så varer den lenger.

En etefront vist med
forrist i øvre stilling.

En etefront vist med
forrist i øvre stilling.

Også denne kassen har 12 mm. kompakt- og plastplate i bunn + dører i
begge ender. Vi leverer også kasser
med langsgående eteåpning. 3 eller 4
stillbare rør + forrist. BE OM TILBUD!

Dører begge ender gjør at du kan laste
inn fra begge ender om ikke talje over
topp er mulig. Er også lettere å rengjøre
med porter i enden.
En etefront vist med forrist i nedre stilling.

En etefront vist med forrist i nedre stilling.

Begge modeller kan leveres med langsgående eteåpning.

