Akvasmart
Rotorspreder
HEX

Ekstra skånsom fôrhåndtering
med justerbar fôrspreding

Kombinert med et luftkontrollsystem kan
man redusere hastigheten på luften
og dermed faren for slangeblokkering
og transportskader på pelleten.

En av de viktigste faktorene for varsom fôrhåndtering er regulering
av hastigheten på transportluften. «Fart dreper» også når det gjelder
fôringssystemer, og en reduksjon i transportlufthastigheten gir en
betydelig reduksjon i støv fra fôret og brekkasje på fôret. Ved hjelp
av Akvasmart Rotorspreder HEX (CF-90) med lav friksjonsstart og
et effektivt luftkontrollsystem, kan lufthastigheten reduseres
samtidig som man oppnår optimal fôrspredning.
Lette rotorrør i aluminium tillater lavere lufthastigheter for oppstart
og rotering, som gir mindre støv og brekkasje på fôret, mindre
strømforbruk, tilbaketrykk, støy, lufttemperatur og slitasje på
fôringsrørene, og derved mindre vedlikehold. De lette rørene og den
flytende sekskantede basen muliggjør trygg og stødig installering,
selv i høy sjø. Skumfylte HDPE-rør sikrer at dette produktet aldri
vil synke. Akvasmart Rotorspreder HEX har ingen skarpe hjørner,
derved elimineres risikoen for skade på annet utstyr og nøter.

Dersom man klarer å forhindre bare
1% av spilt fiskefôr i et vanlig anlegg,
kan man lett forbedre bunnlinjen med
300 000 - 600 000 kroner i året.

De viktigste fordelene med CF-90 overflatespreder
•
•
•
•
•

Flytende sekskantet base gir sikker installering, selv i høy sjø
Utmerket, justerbar fôrspredning i merder
Skumfylte HDPE-rør - Kan ikke synke
Ingen skarpe utstående deler, reduserer risikoen for notskader
Lav vekt - enkel å installere og flytte
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Akvasmart Rotorspreder HEX

Regulerbart 90mm
utløpsrør i
rustfritt stål.

Smart Zenon POM-lager med
lav friksjon, korroderer ikke
og krever ikke regelmessig
vedlikehold.

Sprederne har ingen skarpe kanter,
derved elimineres risikoen for skade
på utstyr og nøter.

Lett og robust
rørkonstruksjon.

Akvasmart Rotorspredere passer fint
til alle typer merder. Mer enn 8000
spredere er nå levert verden over.

HDPE rør fyllt med skum
- Kan kke synke.

Fortøyningstau

Nytt design sikrer skånsom fôrbehandling
og er enkel å håndtere.
Akvasmart Rotorspreder HEX er utstyrt
med HDPE flytekrage og sikret med
3 til 4 liner eller trosser. Rotorsprederen
er enkel å sette ut eller flyttes ved
vedlikehold og annen håndtering.
Rene fôrslanger vil bedre inntjeningen.
Rensepluggen føres effektivt gjennom
systemet med hjelp av trykkluft.

Spesifikasjoner:
PE-rørdimensjon
Maksimal pelletstørrelse
Anbefalt RPM
Spredningsdiameter (justerbar)
Materialer

AKVA group er ledende leverandør av
servicetjenester og teknologi til fiskeoppdrett, og står bak sterke merkenavn
som: Wavemaster, Polarcirkel, Fishtalk
og Akvasmart.

Rekkverk

Rotor
Spreder
Fôrslange

CF-90
90 mm
25 mm *
50-100*
Ca. 5-18 meter diameter *
HDPE, rustfritt stål/aluminium.

Maksimal diameter

2,2 meter

Høyde over vannet

1,5 meter

Trekk

0,1 meter

Totalvekt

35 kg

* Avhengig av fôringssystem og pellettype.
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