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Helland
Silosystem

Norsk siloprodusent i over 50 år
Helland Silosystem produserer eget system for
fôrhåndtering som innbefatter:
-

Siloløsninger
Fôrautomater
Fôrtransportører
Nivåkontroll
Støvutskillere

Vårt system blir nøye testet og dekker de ulikes
behov der vi hele tiden har fokus på:
- Kvalitet
- Skånsom fôrtransport fra påfylling til fisk
- Jevn fylling av silo
- Jevn tømming av silo

Rett silo til rett bruk:
Kombinert fylling
- Bulkbil
- Bulkbåt
- Blåseanlegg
- Storsekk

Type:
- Utendørs /rustfri
- Innesilo / modul
- Lavtbyggende
- Storsekksilo

Ferskt fôr gir fersk fisk!
Jevn tømming av silo med funksjon:
” Først inn – Først ut! ”
gir jevn fôrkvalitet!
Skånsom senter påfylling i silo!

Helland 300 S Fôrsilo
Skånsom påfylling og jevn tømming!

Nivå måling i silo
-

Nivå kontroll
Felles nettbase
PC / Mobil
Statistikk
Alarm
Info til bulkbil

Jevn påfylling:
Senterpåfylling gir jevn
påfylling i silo.
Bend og rør med slette
overganger er skånsom ved
påfylling.

MCD

Nivå glass / Nivå lys

Siloer fra
2 – 35 m3

Ferskt fôr gir fersk fisk!
Jevn påfylling og tømming av silo gir
stabil fôr kvalitet. Bedre nøyaktighet
på veiing og transportsystem.
Gjelder ved bruk av UNIPRO mating

Service spjeld

Helland Utmatingskule!

Først inn – Først ut!

- Universal og brukervennlig.
- Justerbar fôrskrue retning 360º
- Stigning på fôrskrue fra 0 - 45º
- Inspeksjonsluke i kulen

Med UNIPRO mateskrue i Helland
Utmatingskule, tømmes fôret jevnt av
siloen og gir jevn fôrkvalitet.

FÔRAUTOMATER

Helland Silo sine egenutviklede fôrautomater er tilpasset
flere behov. Automatene er konstruert for å være:
- Skånsom – bevarer fôret
- Presis – doserer angitt mengde
- Jevn utdosering – god utnyttelse av karet.
Den kan lett tilkobles ulike styresystemer og har mange
muligheter som gir et godt utgangspunkt for optimal vekst.
50L

150L

250L

Kjeglen er rund og uten innvendige bolter slik at det gir en god
tømming av automaten.
Med gjennomsiktig beholder er det god visuell kontroll på fôret inni
dagtanken
Automatene tilpasses for montering på gangbane, karkant eller på
stativ montert fra gulv.
Kan leveres etter ønsket beholderstørrelse eller farge.

Skånsom påfylling
For fylling av siloer er det viktig å velge transportør som
har kapasitet etter behov, samt er skånsomt for fôret.
Helland Silo leverer ulike transportører
99 Påfyllingsrør for bulkbil / blåsing
Egenprodusert rørsystem for påfylling av silo.
Rørene leveres med bend som har god radius
og leveres i flere ulike vinkler som gjør den
monteringsvennlig. Skjøtene er sømløse som
gjør at påfyllingen blir skånsom.

Elevator:
Elevatoren benyttes for å fylle silo fra
storsekktrakt eller flytte fôret opp i høyde.
Den tilpasses etter behov, har god kapasitet
og kan monteres ute.

Rullebånd:
Når anleggene blir større og det kommer
fôr fra fôrbåtene, så krever det mer
kapasitet.
Med rullebånd-system får du en
driftsikker og skånsom transport av fôret.

Med veksler kan du velge hvilken silo som skal fylles.

Småsekk / Storsekktrakt
Sekketrakt til fylling fra små sekk eller stor-sekk
Våre storsekktrakter leveres i ulike størrelser med mye
muligheter:
- Knivkryss og rist
- Spjeld og tapping under
- Tilkobling ulike fôrtransportører
S – 2300

S – 1500

S – 550

Blåseanlegg
Blåseanlegg er en effektiv måte å fylle siloer.
Kapasitet fra 5 – 15Tonn/timen
Storsekken senkes nedi en storsekktrakt, og anlegget blåser
fôret opp i angitt silo.
Røranlegg bygget opp i OK 160 eller 99 system med bend
som har god radius som gir skånsom fylling.
Leverer løsninger for styring og valg av siloer.

Elektrisk 2-veis forgreiner for
sdsssssssssssssssssssssssssss valg av silo som skal fylles

Fôrtransportører til settefisk
Helland leverer ulike fôrtransportløsninger som dekker flere
bruksområder. Ved valg av fôrtransportløsning må det
vurderes mengde og størrelse pellets som skal fraktes for å
ivareta skånsom transport. Vi leverer løsninger som
transporterer fra 0,1mm til 12mm pellets.

- Rundtransportør 1- 6t/h

o Roterende tømme-ventiler
o Avlange bend, ingen hjørnehjul
o Rustfri / Alu rør med trekkstasjon ut til
fôrautomat
- Flexi 125, 90 eller 75. 1,5 t/h
o Robust skrue, 10% tykkere
o Skånsom fôrtransport
o Monteringsvennlig
- 4` og 6` Fast skrue 3/12 t/h
o galv stål
o høy kapasitet og slitesterk

.

Full kontroll med veieanlegg

Fôringsanlegg med veiesystem gir nøyaktig kontroll av fôrmengde til hvert kar. Det kan leveres veie-enhet ut av
siloene, eller veiemulighet på fôrautomat.
Dette tilkobles programvare og settes i system med siloer,
transportører, veiebeholder og fôrautomater.

Muligheter med fôringssystem
-

Automatisk fôringssystem.
Forvalg fôr fra silo til veie beholder.
Sum registrering silo/fôrautomat.
Styring av fôrtransportører

Fylling til automater
Doseringsmengde fra fôrautomater
Forebygge overfôring og svinn.
Betjening: PC, mobil, nettbrett.

Vi sammarbeider med aktører som leverer styring til våre
fôringsanlegg.
Ta kontakt for mer informasjon

Nivåkontroll Silo

Det
-

er flere grunner til å ha kontroll på nivået i siloen:
nivåregistrering
info til bulksjåfør ved fylling
info til fôrleverandør
forutsigbar bestilling
logg og trender på forbruk

Vi har flere løsninger for å ha kontroll på nivået etter
behov:
Veieceller:
Mest nøyaktige avlesing der du får nivået oppgitt i kilo. Kan
få avlesing på display 1 eller 2 plasser, men og mulighet for
å lese av nivå på pc. Kan sette alarm på lavt nivå

Lasermåler:
Rimelig og enkel måte å installere. Trådløs enhet som
monteres på toppen av silo. Avlesing kan du se hvor som
helst på pc/tlf hvor du får oppgitt nivå, trender, lokasjon og
informasjon om innhold.
Kan sette alarm-varsling ved lavt nivå.
Maks høyde:20m
Batteri levetid: 8år. Anbefaler å bytte hver 5.år

Norsk kvalitet til havbruk
Det lønner seg!

Helland Silosystem AS
Kvednaveien 4
N-4331 ÅLGÅRD
Tlf: 51 61 25 80
www.helland-silo.no
post@helland-silo.no

