
TUNA-SINGEL 

          Moderna stallbyggen kräver smarta flexibla planlösningar. Därför har vi nu utvecklat den optimala  
          utgödslingen: TUNA-SINGEL, utgödslingen som passar alla gödselgångar. 

  Elektriskt linspel för öppna gödselgångar, under och ovanpå spalt 

 



TUNA-SINGEL –spelet 

 

Inställbar utgödslingstid. 

Inställbar paus mellan utgödslingstillfällen. 

Realtidsklocka för körning hela eller delar av dygnet. 

Elektronisk mätvändning med inställbar dragkraft. 

Vändningsvakt. Upptäcker om vändning sker för tidigt. Känner vid spaltrännor av packning i 
vändlägena och vid öppna gångar till exempel fastfrusen gödsel eller andra hinder. 

     Gör 3 försök, går till vändläge, därefter 3 nya försök innan larm och stopp. 

Ändlägesparkering. Parkerar alltid i ena ändläget. Kan även växla ändläge. 

Linbrottsvakt. Stoppar och larmar vid linbrott. 

Linspänningsvakt. Stoppar och larmar då linspännaren utnyttjats helt. 

Motorskyddsvakt. Stoppar och larmar vid utlöst motorskydd. 

Larmutgång. Kan även förses med uppringande telefonlarm. 

Återstartar ej efter nödstopp. 

Återstartar efter strömavbrott i läge AUT. 

Ingång för återstartande fjärrstyrning för anslutning av t.ex. TUNA-stoppet. 

MULTI-
skåpet 

Användningsområde: 
Elektriskt linspel för öppna gödselgångar, under och ovanpå spalt. 
Enkel och funktionssäker med skräddarsydda skrapbanor, 
breda som smala, för nöt, svin och fjäderfä. 
För bra funktion krävs att det är flytgödsel som skall transporteras. 

Mittkulvert Spaltränna med ändkulvert 

Skrapbanor: 
Tillverkas efter befintliga rännbredder. 
Effektiva utan att störa eller stressa djuren. 
Vid automatisk drift kan skraporna gå dygnet runt i korta intervaller 
och på så sätt köra ut stora mängder gödsel. Rännor och gångar, 
och därmed djuren, hålls rena, torra och fria från gödsel.  
Varje skrapbana förses med fästen och styrningar som passar ak-
tuell gödselgång. 

Exempel på planlösningar: 
TUNAs skrapsystem medger olika 
långa rännor till kulvert 

Specifikationer: 
Antal rännor per spel:  1 
Skraphastighet:   4 m per minut 
Längd gödselgång max.:  100 m 
Lina:     14 mm galvad kombilina 

Block med skruvfäste: . 
Helkapslat, driftsäkert, underhållsfritt block. Linhjul i plast med stor hjuldiameter.  
Kan monteras stående, liggande eller lutande.  
Extra block kan monteras för att förflytta linan i höjd– eller sidled. 
Nivåskillnader eller sidoförskjutet linspel möter inga hinder.  
Det som begränsar möjligheterna är oftast fantasin. 

 På TUNA pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Våra produkter tillverkas av oss och säljs genom våra återförsäljare 
 över hela landet. 

Återförsäljare: 
TUNA MASKIN 
Tuna  611 95  Nyköping 
0155-53 000, fax 53 100 
www.tunamaskin.com  

Rätten till ändringar förbehålles 

20100301 

Stativet kapslar in linspel och lina, skyddar djur och personal 
och förhindrar stänk från linan. Det lyfter upp spelet 2 m över 
den aggressiva miljön vid golvnivå och ger motor och växel 
en bättre arbetsmiljö. 
I stativet är även den sinnrika automatiska linspännaren inbyggd. 

Rör för urinseparation gjuts  
enkelt in under styrspåret.  
Röret rensas av skrapbanan 

Linan går här under gången i PVC-rör  
tillbaka till spelet. Returlinan kan även  
föras åt sidan och t.ex. passera via  
foderbordet till spelet. 

har ett processorstyrt MULTI-skåp  med följande funktioner: 

Fri kulvertplacering. Här med ändkulvert. 
Gödselgången försedd med skrapbanan 
GERD som har rullande skrapor i mittpar-
tiet och fällande deltaskrapor i ytterändar-


