TUNA-spelet
SÄNKDALEN

Elektriskt linspel för nöt, svin och höns

För lösdrift, öppna gödselgångar, under och ovanpå spalt
Enkelt, funktionssäkert och lättservat
Låga material- och montagekostnader
Låg elförbrukning
Sparar tid och arbete
TUNA-spelet styrs av MULTI-skåpet
Kan köras manuellt, hel- eller halvautomatiskt
Långsamtgående spel för öppna gångar
Skräddarsydda skrapbanor
Effektivt urindräneringssystem
Gummimattor

TUNA-spelet med MULTI-skåp

Stativet
Ger bra skydd
och miljö för
motor och växel

Skrapbana GUN
med kedja

Skrapbana GUN

Skrapbana GERD
med hjälpskrapor

Skrapbana GERD

TUNA

TUNA-spelet styrs av MULTI-skåpet, vårt processorstyrda automatikskåp.
Följande driftparametrar kan övervakas och ställas in:

MULTI-skåpet

Inställbar utgödslingstid
Inställbar paus mellan utgödsling
Realtidsklocka
Elektronisk mätvändning
Tidvändning
Vändningsvakt
Kortvändning

Linbrottsvakt/Motorskyddsvakt
Slagräknare
Ändlägesparkering
Reversering
Larmutgång
Fjärrstyrning
Återstart efter strömavbrott i läge AUT

Exempel på planlösningar:

Skrapbanor
Tillverkas efter befintliga rännbredder
Speciellt långsamgående skrapbanor skonar klövar och ben
Inga vassa hörn eller kanter. Inga onödiga detaljer
Effektiva utan att störa eller stressa djuren
Låga skrapblad som väger ca 20 kg/m
Skrapbanan vänder om djuren inte flyttar på sig
Välj mellan skrapbanorna GUN, GERD, GÖTE, GORM,
SUNE, SOFI, STIG eller OVE. Varje skrapbana förses med
fästen, styrningar m. m. som passar aktuell gödselgång
Vill man skrapa extra rent , kan TUNA leverera gummiskrapor
Inga större ingrepp behöver göras i stallet
Skraporna klarar även dåliga rännsidor och nivåskillnader

Spaltränna. TUNA-spelet medger olika långa
rännor till kulverten tack vare ett unikt skrapsystem

2 rännor med mittkulvert

Stativet kapslar in linspel och lina och skyddar djur och personal.
Det lyfter upp linspelet 2 m över den aggressiva miljön vid golvnivå

Linor. Spellinan är tillverkad i polyestersilke Ø 18. NYHET! i även
v
Förbindelselinan är en 14 mm kombilina.

Nu kör ja
d
med ke

2 rännor med ändkulvert

Specifikationer:
Antal gångar per spelpar: Max 2.
Alternativt 3 st. korta, smala spaltrännor.

Gödselgång
I snitt

Urinavskiljning

Urinrör
140 mm

Röret rensas av
skrapbanan

Block med skruvfäste: Driftsäkert, underhållsfritt block med linhjul av plast.
Finns även helkapslat med större hjul. Avsett för svåra förhållanden där linslitaget
beror på små block, t.ex. i öppna gödselgångar eller liknande där linan blir torr.
Blocken kan monteras stående, liggande eller lutande.
På TUNA pågår ett ständigt utvecklingsarbete.
Idéer och produkter testas i samarbete med återförsäljare, byggnadsrådgivare och lantbrukare.

Rikstäckande återförsäljarnät

Återförsäljare:

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