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SMART FÔRING
fra Laksesystemer

Valg av fôringsteknologi til fiskeoppdrett er en viktig beslutning. Riktig tildeling av fôr er
avgjørende for fiskens velferd og ytelse. I takt med økende implementering av resirkulering
blir også fôringsteknologien en premissgiver for vannkvaliteten. Investering i ny fôringslinje skal også redusere arbeidsbelastningen og frigi tid til andre gjøremål i en stadig
travlere hverdag for oppdretteren. Samtidig skal fôringsutstyret være fleksibelt, enkelt
å bruke og driftssikkert. Laksesystemer vet at alt dette er viktig for deg. Vi er vant til
å jobbe med dyr og vet at vi ikke kan «ta det over helga» hvis en situasjon oppstår.
Gjennom samarbeid med Fjøssystemer, et av de ledende selskapene innen teknologi
til landbruk, har Laksesystemer på kort tid oppnådd store teknologiske fordeler og et
landsdekkende serviceapparat. Vi tror nærhet utgjør forskjellen. Nærhet til mennesker
som kan hjelpe, og tilgjengelighet på deler til å sikre at fisken alltid får den maten den
har behov for. Vi satser mye på kompetansebygging hos våre selgere, slik at de kan
skreddersy den beste løsningen for din fisk.
Vi er overbevist om at de gode løsningene skapes gjennom å lytte til fiskens og oppdretterens behov, og ved å fokusere på pålitelige systemer. Smarte løsninger for fisken
og en enkel hverdag for oppdretteren gir i siste instans god økonomi. Vi kaller det smart
fôring og vi gleder oss til å vise hvorfor.
Ta kontakt med oss for en fôringsprat!
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Laksesystemer fôrautomater
Fleksibilitet og gjennomtenkte løsninger
En pålitelig fôrautomat som gir fisken riktig mengde fôr,
til riktig tid og med god overflatespredning er nøkkelen
til å lykkes i et landbasert oppdrettsanlegg. Gjennom tett
samarbeid med noen av landets dyktigste fiskeoppdrettere har vi kommet frem til et konsept som kan tilfredsstille selv de mest kvalitetsbevisste, men som samtidig
er fleksibelt nok til at den kan tilbys i en rekke alternative
utførelser og til svært attraktive priser. De gode prisene
oppnås gjennom grundig designarbeid og et standardisert
konsept som gir skalafordeler i produksjonen og som er
svært kompakt under frakt. I sum gir dette besparelser
som kommer våre kunder til gode.
Laksesystemer sin fôrautomat leveres med beholder fra
25 til 200 liter og med pulverlakkert rustfritt stål for maksimal slitestyrke. Utmatingshastighet styres fra styreskap,
PC eller app på telefonen/nettbrett. Kan også fås med
lokal styring på hver enkel automat. Fôrautomatene er
konstruert for enkel demontering ved rengjøring og
vedlikehold.
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Automatene kommer med en rekke tilvalg og opsjoner for
at leveransen skal kunne skreddersys til hvert enkelt
anlegg. Dette inkluderer blant annet et fleksibelt stativ
som gjør det mulig å unngå at automatens vekt plasseres
på tanken. På denne måten unngår man at dette skaper
utfordringer for å sertifisere tanken etter NS 9416.
Stativet kan også leveres med høyderegulering for å ha
muligheten til å finjustere pelletens fallhøyde til overflaten
etter at anlegget er ferdig bygget. Dette er nok spesielt
aktuelt for startfôring hvor fôrets flyteegenskaper er
avgjørende for tilslag på fôret.
Automatene kan også leveres med frekvensregulering og
veiecelle for å muliggjøre svært presis fôring og maksimal
kontroll over fiskens tilvekst. Bruken av veieceller vil også
forenkle overgang mellom fôrtyper og gjøre det enklere å
avdekke avvik.

Modellutvalg fôrautomater
Modellbetegnelse

Start 25

Påvekst 60

Påvekst 100

Påvekst 200

Størrelse fôrbeholder (l)

25

60

100

200

Dimensjoner fôrbeholder (mm)

Ø 400 x 200

Ø 400 x 500

Ø 400 x 660

Ø 600 x 660

Diameter fôrrør (mm)

60

60

90

90

Lengde fôrrør (m)

2 til 8

5 til 20

5 til 20

12 til 24

Materialvalg fôrrør
Stål rustfri/syrefast Stål rustfri/syrefast Stål rustfri/syrefast Stål rustfri/syrefast
							
Materialvalg fôrbeholder
Pulverlakkert stål + Pulverlakkert stål + Pulverlakkert stål + Pulverlakkert stål +
		
transparent akryl transparent akryl transparent akryl transparent akryl
Strømforbruk (kW)

0,37 kW

0,37 kW

0,37 kW

0,37 kW

Mulighet for utendørs plassering

Ja

Ja

Ja

Ja

Pulsgiver for kalibrering

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Frekvensregulering

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Stativ

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Høydejustering

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Veiecelle

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Støvfjerning

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon
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Laksesystemer styresystem
Grunnlaget for Smart Fôring
Laksesystemers egenutviklede styreskap og kontrollsystem er basert på lagerførte komponenter fra norske elektrogrossister. Skapet gir stor fleksibilitet til
deleforsyning som PLS, ventilreléer, pneumatiske komponenter, frekvensomformere og kontaktorer. Skapet har en kombinert skjerm og PLS med enkelt
brukergrensesnitt. Den spesifikke programvaren for anlegget lagres på SDkort eller minnepenn, slik at oppdateringer og eventuelt bytte kan gjennomføres av anleggets egne teknikere. Skapet har egen enhet for fjernstyring via
internett, slik at vi som leverandør kan bistå med nettbasert support. I tillegg
til at operatør kan fjernstyre via telefon/nettbrett, er det også muligheter for
å gi begrenset tilgang til brukere.
Styreskapet kan tilpasses hvert enkelt anlegg sine behov med mulighet for
overføring av fôrdata til andre management systemer.
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Fordeler med Laksesystemer sitt styreskap (avhengig av anleggstype):
•
•
•
•
•
•
•

Tar bestillinger fra flere automater
samtidig, og setter disse i kø
Stor kapasitetsutnyttelse av
transportanlegget – 70 % økning
Norsk språk
PLS som standard  
Muligheter til individuell tilpasning
Lagerstyring
Nettbasert support

Vektbaserte porsjonsfôringsanlegg
Gir enkel og oversiktlig lagerstyring

Moderne landbaserte anlegg har
stort forbruk av fôr og kontroll på
lagerstatus av de ulike fôrtypene blir
avgjørende for at man skal kunne
bestille riktig mengde fôr til riktig tid
hos fôrleverandøren. Med veieceller
på hver enkelt silo gir vektbasert
fôringsanlegg en enkel og oversiktlig
lagerstyring i Laksesystemers
styresystem. Visualiseringen på
styreskapet gjør det mulig å lese av
hvor mye fôr som hver dag er levert
i hver automat.
Med et vektbasert fôringsanlegg blir
det også enklere å holde kontroll
med fôrmengder uavhengig av pelletstørrelse hvilket igjen danner
grunnlaget for hele tiden å ha best
mulig kontroll på fiskens fôrfaktor og
tilvekst. Spesielt i moderne resirkuleringsanlegg er det kritisk å føre nøye
kontroll med fôrfaktor og fôrspill som
vil redusere biofilterets kapasitet.
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Fylleanlegg – en enklere hverdag
Mindre slitasje og reduserte vedlikeholdsutgifter
Mange landbaserte anlegg har
fortsatt flytting av fôr som foregår
med bæring av småsekker eller med
blåseanlegg som fort kan skape
unødvendig mye støv og knus.
I slike tilfeller kan et enkelt og rimelig
fylleanlegg som er godt egnet for
enklere oppgaver med flytting av fôr
fra fôrrom til automat. Våre anlegg
designes for at pelleten flyttes på en
så skånsom måte som mulig.
Et anlegg som er skånsomt for pelleten
gir også mindre slitasje på utstyret og
reduserte vedlikeholdsutgifter.
Anlegget leveres med Laksesystemer
sitt styreskap som styrer fylletidspunkt.
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Innendørs fôrlagring
Modulsiloer i alle størrelser
Innendørs fôrlagring av fiskefôr skjer i varmgalvaniserte stålsiloer. Siloene
bygges opp av moduler, noe som gir stor variasjon i utforming og størrelse for
å kunne tilpasse lagerkapasiteten etter behovet. Siloene kommer i størrelser
fra 1x1 meter til 3x3 meter og leveres standard opp til størrelser på ca. 50 m3.
Hver silo har også inspeksjonsluke montert på den ene siden, for enkel tilgang
til visuell inspeksjon. Siloene kan utstyres med veieceller for enkel lagerstyring
og nå-tid kontroll både ved påfylling og uttak av fiskefôr.
Siloene kan leveres med tilpassede leidere og gangbaner for enkel
og sikker betjening.

Pendular skålelevator
Når kapasitet og skånsomhet er viktig
Simatek sin «Pendular skålelevator» og «Drum-Feeder» er
markedets mest effektive og skånsomme metode for
å flytte fiskefôr.
Stadig flere av våre kunder har nå fått øynene opp for
denne type teknologi. Simatek har lenge vært en foretrukket
løsning til intern flytting av fôr på fôrfabrikkene. I takt
med bygging av store post-smolt anlegg og matfiskanlegg
på land øker også etterspørselen etter teknologi med
høyere kapasitet enn tradisjonelle anlegg.
Den høye kapasiteten gjør det mulig å bruke «Pendular
skålelevator» både ved påfylling fra sekketrakt / bigbag
og ved bulklevering fra bil eller båt. I tillegg gir en skålelevator en plassbesparende løsning for påfylling og
uttak av siloer. Simatek sin patenterte «Drum Feeder» blir
kontinuerlig fylt fra silo uten overlapping, noe som gjør at
en kan kjøre systemet med lav hastighet uten å begrense
kapasiteten. Dette gir et system som gir et minimum med
støv eller ødeleggelse på fiskefôret. Sammen med veieceller på siloer gir dette en effektiv og nøyaktig oppmåling av rette porsjoner med fôr til hver enkel automat.
Simatek «Pendular skålelevator» er spesielt egnet i resirkuleringsanlegg hvor skånsomhet er viktig og tilfeller hvor det
skal brukes store mengder fôr og/eller når løftehøyden er stor.
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Type 44E
(bucket ﬁlling 50–90%)
28

• Fleksibel

22

• Lave vedikeholdsutgifter
• Høy sikkerthet
• Enkel rengjøring

Capacity: m3/h

• Pålitelig

15,5
14,5

80%

13,5
12,5

70%

20

11,5

18

10,5

60%

9,5

16
50%

8,5

14

7,5

12

6,5
10

5,5

8
6

Values subject to feeding system
and product speciﬁcations

10

12

14

16

18

chain speed - m/min
(ft/min: x 3,28)
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20

22

4,5
3,5

Capacity: ft 3/h

24

• Energieffektiv

90%

26

Fordeler med Simatek
Pendular skålelevator

• Unngår fôrknusing

16,5

Påfylling fra storsekk med fastskrue
Enkelt og greit!

Påfylling fra bigbag skjer via et sekketømmesystem med
en sekketrakt med kniv for åpning av bigbag. Fylling fra
sekketrakten til siloer skjer ved hjelp av fastskrue Ø152
som frakter fôr fra sekketrakt til topp siloer. U-skrue over
mellomlagring siloene fordeler pellets videre til rett silo
ved hjelp av luftstyrt spjeld. Denne løsningen gir en høy
kapasitet, med teoretisk kapasitet på ca. 7400 kg/t ved 45
grader vinkel på skrue.

Kapasitet ved transport av fiskefôr
0,7 kg/liter og 187 omdr/min
• 30 grader – 8200 kg/t
• 45 grader – 7400 kg/t
• 60 grader – 6200 kg/t
• Økes omdr/min til 280 pr/m – gir det ca. 50 % økning
i kapasitet
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Uttak fôr fra mellomlagring silo –
fastskrue/flexiskrue
Uttak av fiskefôr fra mellomlagring silo for videre transport skjer ved hjelp av Ø102 mm fastskrue eller Ø90 mm flexiskruer.
Dette er en kostnadseffektiv måte å frakte fiskefôr fra mellomlagring silo til transportrør.

Direkte i transportrør
Sammen med veieceller på mellomlagring siloer gir dette
en effektiv oppmåling av rette porsjoner med fôr til hver
enkel automat. Dette gir en plassbesparende løsning som
passer ypperlig i tilfeller hvor høydeforskjell mellom fôrsentral og transportrør er begrenset.

Oppveiingsenhet
I tilfeller hvor det ikke er ønskelig med veieceller på silo
brukes en ekstern oppveiingsenhet. Når oppveiing er ferdig
slippes fiskefôret ned i en motordreven opptagerstasjon
som mater fiskefôret ut i transportrør.
Så snart fôret er sluppet ned i underliggende beholder
kan oppveiingsenheten motta neste bestilling av fôr.
Dette gir et effektivt og svært nøyaktig system for uttak av
mellomlagring siloer. Denne løsningen kan selvsagt også
brukes i sammen med veieceller på mellomlagring siloer.
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Transport ut til automat
Enkelt å få levert riktig porsjon til riktig automat
DR 1500 kommer standard som
galvaniserte Ø60 mm stålrør inkludert
fôrkjede av kjetting med 49 mm medbringere. DR 1500 kan også leveres i
rustfri utførelse ved behov. Teoretisk
kapasitet ved bruk av DR 1500 er 1500
kg/t. Sammen med Laksesystemer
sitt styreskap er det mulig å levere
ca. 1200 kg/t. Ved høyere kapasitetsbehov brukes DR 4500 som har en
teoretisk kapasitet på 4500 kg/t.
Over hver fôrautomat er det plassert
en pneumatisk aktivert ventil som
sørger for at riktig porsjon bli levert
til riktig automat.
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Servicepunkter Laksesystemer
Service er svært viktig for oss. Sammen med Fjøssystemer har vi en sterk serviceorganisasjon
over hele landet som står klar til å montere utstyr, utføre service og reparere.

Våre serviceteknikere
er tilgjengelige over
hele landet via felles
telefonnummer 02634

Brumunddal
Hamar
Harstad
Hemsedal
Hvittingfoss
Lillehammer
Molde
Nordfjordeid
Nærbø
Oppaker
Rudshøgda
Råde
Son
Trondheim
Vestfossen
Voss
Steinkjer
Vågå
Våle
Ølen

Kontakt oss på post@laksesystemer.no eller telefon 51 43 39 60.
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Foto forside (M): Ingeborg Skrudland

www.laksesystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
post@laksesystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
post@laksesystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
post@laksesystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
post@laksesystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
post@laksesystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
post@laksesystemer.no

