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KOMPLETTA LUFTNINGS-,

TORKNINGS- OCH LAGRINGSLÖSNINGAR

Farm Mac AB etablerades 1999. Vi är specialiserade på
kostnadseffektiva, flexibla, mobila lösningar för lagring
och hantering av spannmål. Vi arbetar över hela Sverige. Vi representerar ett antal starka tillverkare samt
vårt eget varumärke ”Grain Saver” för överlastning och
slanglagring av spannmål.
Vi är själva bönder, allt vi projekterar, tillverkar och säljer utgår från det praktiska lantbruket och är i de flesta
fall testat och utprovat på vårt eget jordbruk.
I denna katalog har vi samlat tekniska lösningar som
bidrar till att sänka dina lagrings- och torkningskostnader och som effektiviserar din spannmålshantering vare
sig du väljer att bygga om befintliga byggnader (för tex.

Ny hall med stor lagringskapacitet och golvluftning
4 m lagringshöjd.

planlagertork, för ventilation eller bara för lagring), ska
bygga nytt (t.ex. planlager, transportutrustning) eller
behöver teknik som förenklar din vardag (t.ex. högtippande skopor, borstar, mobiltork mm).
Mycket av de tekniska lösningar vi levererar kan monteras enkelt av dig eller gårdens personal. Vi kan också
tillhandahålla montage. Tillsammans med dig som kund
går vi igenom era behov och projekterar den anläggning
och/eller installation som är bäst lämpad för er.
Merparten av alla bilder härrör från olika svenska projekt och visar hur kunder tillämpat olika lösningar för
vårt klimat, våra förutsättningar och våra behov.

PLANLAGER FÖR TORKNING,
KYLNING OCH LAGRING
Farm Mac levererar kompletta lösningar för torkning,
luftning och lagring av spannmål, frö, rotfrukter och potatis, halm, flis och andra liknande varor. Allt komplett
från en leverantör med projektering, ritning, hållfastighetsberäkningar och ev. montage.
Planlager ger en effektiv mottagning av stora volymer
spannmål under kort tid. Med rätt dimensionering av
luftflöde, tryck och byggnad kan säker torkning och/eller
ventilation av stora volymer ske. Planlager är flexibelt
eftersom det används för olika ändamål under säsong –
som spannmålslager, frötork, förluftning innan torkning,
för kylning av rotfrukter och liknande, för lagring av maskiner mm. Äldre byggnader såsom djurstallar och logor
kan byggas om till planlager. Det är enkelt att bygga nya
planlager med standardstommar.
Genom att kombinera komponenter från flera olika leverantörer kan Farm Mac leverera kundanpassade lösningar för den enskilda gårdens förutsättningar och önskemål. T.ex anpassat för torkning med mobiltork med
transportör och elevator in i gårdens planlager.

Ny hall med golvluftning

Enkel torkbyggnad

och

lagringlösning

för

befinlig
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Projektering
Vi är med dig hela tiden. Farm Mac projekterar, ritar och
levererar din kompletta lösning. Vi arbetar seriöst och
processen är att vi gärna kommer in tidigt i ditt byggprojekt för en förutsättningslös diskussion. Vid nybyggnation är det viktigt att beakta planlagrets konstruktion
för att optimera byggnadens form och utformning; här
finns pengar att tjäna på att tidigt ta ett helhetsgrepp.
Därefter gör vi grova ritningar där vi tar fram kostnader
för genomförandet. I nästa skede, när projektet beslutats och/eller är mer eller mindre klart, tar vi fram förfinade CAD/CAM-ritningar. Först då kan vi ge detaljerade
offerter. Slutligen tas hållfastighetsberäkningar fram. I
detta skede tittar vi fortfarande mycket på lagrets funktion och optimerar stöd, stag och tryckavledning för att
kunna leverera ett kundanpassat, säkert och stabilt lager.
Det finns inte ett rätt sätt att bygga på utan vi söker
hela tiden optimera investeringen mot lagringskostnaden för din totalekonomi. Farm Mac - specialister på
planlagerlösningar!
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LUFTNINGS- OCH TORKSYSTEM
FÖR PLANLAGER

TORKNING AV SPANNMÅL I PLANLAGER: För att säkerställa torkningsprocessen och förflytta torkzonen
uppåt krävs rätt dimensionerat luftflöde och mottryck. Processen gynnas av en temperaturgradient på 4-6 grader
högre ingående luft (förvärmd luft t.ex via panna eller luftintag i taknock under tidig höst). Processen kan behöva
kombineras med en omlastning/omrörning (lastmaskin, Grain Butler - sid. 15). Med Farm Macs betongkanaler
(sid. 8-9) fås en enkel konstruktion för att skapa det mottryck som behövs. Nedgjutna kanaler är att föredra
sid. 6-7. Deltorkning av lagret är möjligt via fällbara luckor eller spjäll. Torkning i planlager är en väldigt energieffektiv process. För bästa totalekonomi bör fläkt styras med automatisk lufttrycksreglering sid. 25.

Torkning/luftning i två fack

Torkning/luftning med väggkanal

LUFTNING I PLANLAGER: Luftflöden kräver inget större tryck och kan ledas in via t.ex PVC-kanaler. Luften i
lagret kan fördelas antingen via nedgjutna kanaler eller via teleskopiska rör (vilka dras ut innan utlastning). Deltorkning av lagret möjligt via fällbara luckor eller spjäll/shuntar.

Luftning av spannmål

KÖRBARA GOLV
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Körbara golv är grunden i ett effektivt planlager för
antingen torkning eller kylning. Golvet ska vara lätt att
rengöra, ha lång livslängd samt fördela luften jämnt.
Körplåtarna levereras med 300 mm kanalbredd i 0,5
eller 1 m längder. Olika modeller möjliggör lagring och
torkning av de flesta varor. Tillverkade i galvaniserad plåt.
Körplåtarna levereras med mjuka kanter och kan läggas mot körriktningen (ger följdsamhet mot lastskopan). Kanalerna kan delavstängas och mindre partier

kan torkas eller ventileras för bästa energieffektivitet.
Schmelzers körplåtar är patenterade och den mjuka formen är unik. Körplåtarna utmärks av sin tyngd, sin stabila konstruktion med tät indelning av underliggande,
tvärgående stöttor samt hög kvalitet på galvaniseringen. Mekaniska stängningsluckor finns som tillval. Jämför
oss gärna med konkurrenternas alternativ - Schmelzers
körplåtar ger längre livslängd och mindre underhåll.

Nya körplåtar som är utvecklade för att fördela
punkttryck på en stor yta.

Körplåt sedd underifrån. De körbara bärande
plåtarna har en speciell bockning.

Körplåten ovan visar den gamla typen där man
har betydligt mindre yta som bär upp plåten.

Nedgjutningskanalerna levereras som standard med
håltagna, laserskurna anfästningskanter för att underlätta gjutning och ger lång livslängd på gjutningen; hålrum och luftbubblor undviks och ger en god anfästning
av betongen. Risken för att betongen ”frasas sönder”
under en tung lastare är liten. Kanalerna finns med anslutningar till luckor och PVC rör.
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KÖRBARA GOLV

Kanaler med 120 cm cc i främre delen och 80 cm i bortre
delen. Fyllning är frigolit under betongen och armerat.

Betongen glättas så ytan ansluter till kanalerna

Notera att i de allra flesta fall idag avleds tryck på väggarna med balkar under kanalerna (levereras direkt från
fabrik) för att få helt fristående väggar.

Singel som fyllning mellan kanalerna. Här luftar man
spannmålen och avståndet är 250 cm cc mellan kanalerna.

KÖRBARA GOLV
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Kanalerna har 60 - 100 cm cc avstånd för frö, hö, spannmålstorkning. Längre avstånd mellan kanalerna är för
lufting.

Torkningsgolv med 60 cm cc

Tork- och luftningsgolv med 100 cm cc

Luftningsgolv med 120 cm cc

Ny hall med golvluftning på 250 cm cc

När planlagertorken och lagret är tomt används lagret som maskinhall.

Golv som tål att ställa maskiner på

BUFFERTKANALER
(TORKNING)
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För att kunna torka spannmål krävs dels högtrycksfläktar byggda för torkning med höga luftflöden (se sid. 13)
men även tryckkammare (”kompressorn”) för att kunna
förflytta fuktzonen i planlagret. Ju högre lagringshöjd
desto viktigare är det att säkerställa rätt luftflöde och
tryck.
Systemet ska vara utformat för minimal turbulens och
jämna luftflöden.
Betongkanaler som mellanväggar och huvudlluftkanaler,
finns i olika modeller från 2,5-4 meter. De lägre modellerna för att ställa mot vägg, de större för mittplacering
för avdelning av två fack.
Betongkonstruktionens stora fördel är att den även

fungerar som bärande väggelement vilket gör dessa
prisvärda (genom att de är både vägg och buffertkanal)
och ersätter metallväggar.
Farm Mac tillverkar sedan flera år egna betongkanaler och fläkthus. Dessa konstruktioner ska alltid ställas
mot de faktiska kostnaderna för platsbyggda lösningar.
Dessa ställs snabbt på plats vilket påskyndar byggtiden
avsevärt. De är starka i sin grundkonstruktion och är
rätt dimensionerade.
Metall- och betong är starkare och mer hållbara material
än äldre träkonstruktioner som garanterar att luften inte
”pyser ut” ur systemet, alltmedan körkanalerna går att
ställa tunga redskap på utan att dessa skadas.

Huvudkanal 3 meter hög med metalldörr

Huvudkanal på 4 meter

Väggkanal 2,5 meter hög

Fläkthus 3 meter högt,
2,5 meter långt

Bild från insidan av en kanal

Längd per element är 1025 mm
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TILLUFTSKANALER

- endast för ventilation

För att leda luften från fläkten in i de körbara kanalerna
krävs något form av rörledning. Traditionellt används
kanaler i metall som installeras ovan mark. Billigare och
med mindre risk för skador är PVC-rör som grävs ned
antingen utanför yttervägg eller placeras mellan planlagervägg och byggnadens yttervägg. Om fläkten place-

ras utanför byggnaden fås friskluft. Placerad i t.ex norrläge kan kallare luft användas för kylning på höst och
vinter. Med luckor kan delavstängning av lagret göras.
Vi har mängder med olika lösningar då förutsättningarna skiljer sig från gård till gård.

DET FLEXIBLA
LUFTNINGSSYSTEMET
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I. Indraget RÖR
(TRANSPORTLÄGE)

2. Utdragning av RÖR

3. Luftning av spannmål/rotfrukter.

4. Man kan dra tillbaka röret i etapper under
utlastingen.
ALTERNATIV
4a. För trånga utrymme kan man
vinkla vajern i ett eller flera steg
för att underlätta utdragningen av
röret.

5. Man kan fortfarande lufta spannmål och
rotfrukter efter det att man dragit in delar av
röret.

6. Enkel rengöring - ställ röret rakt upp skaka
av spannmålen.

Antal segment

2

3

4

5

Max. läng, m

3,9

5,8

7,8

9,7

12

14

15

17

19

22

23

25

27

29

Min. läng, m

2

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

2,4

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

42

60

75

90

103 117 129 140 150 162 174 187 200 214

Vikt, kg

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TELESKOPISKA
VENTILATIONSRÖR
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Kostnadseffektiva, enkla lösningar för kylning inom- och utomhus: utdragbara, teleskopiska ventilationsrör 4-30 m. Komplementen till befintliga anläggningar som ökar möjligheterna att t.ex mellanlagra fuktig spannmål innan torkning, krossensilering eller liknande eller för att säkerställa kylning
i lager på större eller mindre ytor. Extremt flexibla, prisvärda och lätta att hantera. En lösning som
borde finnas på varenda gård!
Dessa rör är en flexibel lösning och är en storsäljare. De
finns för kylning av spannmål till max. 6 m lagringshöjd.
Anslutningen sker med 300 mm rör. Det är en väldigt
flexibel och enkel lösning för att lufta spannmål på hårda plattor eller i planlager, innan- och efter torkning.
Man drar ut rören till den längd man behöver för hand
och häller spannmål ovanpå röret. Sedan kopplas en
fläkt till röret. Fläkt dimensioneras helt efter dina behov
och normalt levereras rören med fläktar på mellan 1,1
och 7,5 kW. Fläkten sammankopplas med rören genom
en flexibel PVC-slang och klämmor och/eller grenrör. De
är därför väldigt lätta att flytta. Efter luftningen drar
man ut röret ur högen med en inbyggd vajer. När röret
är utdraget ur högen så är det bara att lasta ut, helt
obehindrat, jämfört med t.ex. pansartoppar/halvmånar
som man måste plocka bort manuellt under urlastning.
Flera kunder lägger dessa rören utomhus, som buffert,
till en tork med mindre kapacitet än vad gården tröskar.

Planlager med genomgång i vägg för teleskoprör
Lagringshöjd

Avstånd mellan rör

2,0 m

2,00 m

2,5 m

2,25 m

3,0 m

2,50 m

3,5 m

2,75 m

4,0 m

3,00 m

4,5 m

3,25 m

5,0 m

3,50 m

Större lager med flera teleskoprör
Mindre lager med ett rör

SMÅ FLÄKTAR
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Små och stora fläktar som tål trycket. Ett komplett produktsortiment från tyska Schmelzer för alla dina behov.

E

C

Små fläktar från 1,1 kW till 15 kW med luftflöden på
upp till 16.500 m3 per timme. Levereras galvaniserade.
Dessa används oftast med teleskoprör i Sverige och är
enkla att flytta runt mellan olika rör.

Typ/modell

A

B

C

D

E

LC 1,1

480

493

575

178

215

LC 2,2

600

514

700

202

257

LC 3,0

665

520

798

198

305

LC 4,0

665

520

798

198

305

LC 5,5

770

620

900

222

355

LC 7,5

770

620

900

222

355

D

A
B

Typ

LC 1,1

LC 2,2

LC 3,0

LC 4,0

LC 5,5

LC 7,5

LC 11

LC 15

Motoreffekt (KW)

1,1

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

Varvtal (rev/min)

2850

2850

2880

2880

2920

2920

2850

2850

Max. luftflöde (m /h)

3700

5800

6400

7000

9800

10400

14500

16500

Vikt (kg)

42,3

69,9

85,2

95,6

109,6

112,9

160,0

180,0

Ljudnivå (db)

77

82

85

86

87

88

Ampere (A)

2,8

4,55

6,2

7,8

10,5

14,8

20,3

27,8

3

STORA FLÄKTAR
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ASAJ fläktar är den större stationära serien som finns med storlekar på mellan 7.5 kW upp till 22 kW.
Modellseriens bredd möjliggör val av en optimal fläkt just för dina behov.
De ger upp till 47.500 m3 per timma. Fläktarna är tystgående vilket varit mycket uppskattat av våra kunder och
deras närmsta grannar. Luftvolymerna är stora i.f.h. till energiåtgången. Fläktarna kan fås i ett stort antal standardkonfigurationer med in- och utblåsning i olika riktningar.
Konstruktionen är stark. Levereras pulverlackerade
i RAL 50.
OBS. Farm Mac AB kan på begäran även leverera större
fläktar.

A

I
H

D
Z

E
G

B

F

C

J

Z
K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Z

ASAJg 630

883,5

750

847

1050

1260

762

635

698

735

738

553

Ø14

ASAJg 710

1038

850

1009

1160

1415

834

715

775

815

815

607

Ø14

ASAJg 800

1237

950

1095

1312

1591

934

805

861

905

921

689

Ø14

Typ ASAJg

RL 630

RL 710r

RL 710

RL 800r

RL 800

kW

7,5

11

15

18,5

22

1/min

1500

1500

1500

1500

1500

Luftflöde vid 1400 Pa

3

m /h

12000

21500

24500

34000

38000

Luftflöde vid 1000 Pa

3

m /h

19000

25500

31000

39000

47500

kg

220

330

340

420

440

Ljudnivå

dB(A)

75

78

79

81

83

Ampere

A

14,8

20,3

27,8

33,8

40,1

Motoreffekt
Varvtal

Vikt inkl motor

PANSARTOPPAR
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Pansartoppar Typ Air-Gigant
Pansartoppar är en prisvärd ventilationslösning för temporära lager för kylning av
spannmål, oljeväxter och potatis. Dessvärre
något känsliga för skador av lastmaskiner och
liknande.
Kombinerade med någon form av buffertkanal, väljer många lantbrukare detta som en lösning för gräsfrötorkning.
Tillgängliga i storlekarna K30/K40/K50 och K60. Förzinkade. Med
upp till 25 procents genomsläpplighet. Förstärkt modell Typ T, För
raps Typ R, för potatis Typ K.
Som tillval finns olika förbindningskanaler (45 och 90 graders),
genomgångar för väggar samt Y, T och korskanaler i samtliga
storlekar. Dessa möjliggör anpassning till alla former av lager.

Höjd
Längd
Diameter

K30 och K60

Höjd

K 30

Höjd
Längd
Diameter

Längd
Diameter

K 40

Storlek

K 50
K 50 R
K 50 K
Utformning

Bredd

Höjd

Längd

Standard

Förstärkt

Potatis

Raps

K30

480mm

240mm

860mm

X

X

X

X

K40

640mm

320mm

860mm

X

X

X

X

K50

800mm

400mm

860mm

X

X

X

K60

960mm

480mm

860mm

X

GRAIN BUTLER

Omrörare och fördelare av spannmål i planlager. «Grain
Butler» har en upp till 4 meter läng skruv som lyfter upp
spannmålen från botten till ytan och på så vis rör om i
lagret. Grain Butlern styrs av fjärrkontroll.
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Grain Butler löser problem med värmeutveckling i begränsade partier och säkerställer därmed den långsiktigt kvaliteten i ditt spannmålslager
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DAMMWALLS –
FRIBÄRANDE VÄGGAR

Kraftig nedgjuten, fribärande väggkonstruktion. Kan användas som yttervägg vid nybyggnation.
Levereras förzinkade med målade stödpelare för nedgjutning (kan levereras i valfri RAL-kod). Enkla att montera. Lätta att hålla rena. Finns för lagringshöjder upp
till 7,5 m. Ingen extra tätning med betong i hörn be-

hövs. Sammankopplas och stabiliseras via en mängd
olika platsanpassade lösningar. Luckor finns för att kunna rengöra bakom väggarna.

Dammwall 3 meter höga

Dammwall 4 meter höga

Dammwalls 4 m höga med luftningsgolv

Dammwall 3,5 meter med luftningsgolv

Dammwall med 6 meter höga sidor och
genomgång för takstolar

Dammwall 3 meter höga i en kombinerad frö- och
spannmålstork.
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Damwall med teleskopiska luftningsrör

Damwall är enkelt att installera
Dammwalls är enkla att anpassa till äldre
byggnader
Täta, prefabricerade hörn

Damwall som bärande yttervägg

Större hall som kombineras från

början med damwallmoduler
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MODULVÄGGAR –
INNERVÄGGAR

Mångsidig innervägg som bultas fast i golvet.
Tillverkas av trapezoidal plåt och levereras färdigmonterade med en förzinkad eller målad stålram. Lättmonterade vilket sparar tid och kostnader vid montering.
Modulerna sammankopplas i toppen med kablar eller
järn för att få stabilitet, modulväggarna skruvas fast i
golvet. Baksidan stagas fast för att bära av trycket med

snedstag. Trycket kan även viktas nedåt med hjälp av
nedgjutna balkar. Finns i utförande på upp till 5 meter.
Luckor finns för att kunna rengöra bakom väggarna.

Ficka med 3 meter höga väggar monterad i
en f.d. loge

Planlager 5 m i gammal rundloge –
kreativt utnyttjande av utrymme

4 meter modul väggar (förstärkningsstag är fästa i bakväggen och går ner en bit in i planlagret på sidoväggen)
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Modulväggar i mindre fickor (självstående)

5 meter höga modulväggar

Modulväggar med stag och stöttor

Stora Nyåkers Gård, Uppland
Fredrik Hjelmstedt, Stora Nyåkers Gård AB, installerade ett nytt planlager med två fickor. Befintlig tork och
tippgrop användes. Målet var att säkerställa lagring.
Trycket avleddes från befintliga inre bärande stöttor
med hjälp av limträbalkar. Detta för att hela utrymmet
skulle frigöras för lagring av spannmål. Med hjälp av
Modulväggar som bultas fast i golvet samt viktfördelande stag i toppen, kunde hela lagrets yta utnyttjas. Två

fack på 5,5 x 12 m med 4 m lagringshöjd ger en total
lagringsvolym av ca 400 ton.
Ovanpå limträbalkarna monterades en inspektionsgång.
Ny transportör med nya utlopp installerades. Kunden
monterade och utförde allt arbete själv.
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FLYTTBARA VÄGGAR

Flyttbara väggar ger en total flexibilitet i planlager samt säkerställer torkning och ventilation.
Flyttbara väggar möjliggör att flexibelt använda befintliga hallar, utomhusplattor mm för tillfälliga lager av
spannmål. Planlager som avslutas med flyttbara väggar
möjliggör lagring till full höjd i hela lagret samt säkerställer ett jämnt luftflöde och fördelning av luften vid
torkning eller luftning av spannmål.

Modulerna finns i standard- samt mittutförande. Levereras omonterade med bärande ram målad i valfri RALkod. Förankras i varandra med ett finurligt lås. Kan fås
med öppningsluckor för skruv eller självfall (för att lätta
på trycket innan avlägsnande) Finns i bredd 0,5 m, 1 m
och 2 m utförande.

Öppningsbar lucka för att släppa ut trycket
innan utlastning

Stabila, flyttbara, väggar

Flyttbara väggar i.s.f. port

Uttag för teleskoprör

Anslutning till betongkanal

PORTAR
Ett planlager ska kunna lagra den volym den är byggd
för. Därför är avslutet viktigt. Ett planlager ska vara som
en fyrkantig box, plant på toppen och plant i botten,
för att luften ska fördelas jämnt och ska kunna göra
sitt jobb. Traditionellt har man löst detta med nedgjutna
u- eller h-balkar där breda bräder staplats. Systemet
fungerar men enklare är att använda flyttbara väggar
(sid. 20) som avslutas med en enkel utanliggande, port
på rullskenor. Utanför bör en betongklack gjutas för att

21

fånga upp spannmål vid tömning. Den flyttbara väggen
ska då ha öppningsluckor som används för att släppa på
trycket i planlagret innan avlägsnande.
Det finns också fabrikstillverkade svängportar som
dimensionerats för spannmålstryck. En port i ett
spannmålslager skiljer sig markant mot en vanlig
standardport. Den måste tåla ett högt tryck. Vi kan
leverera svängportar på nästan samtliga efterfrågade
dimensioner.
Enklare portar med träkonstruktion - främst för
smalare öppningar

3,5 meter breda portar med plank och speciallucka

Enklare portar, 4 st, för fritt tillträde av planlager
i alla riktningar

4,5 meter hög metalldörr med luckor för att
släppa trycket
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VENTILATION FÖR SILOS
(AIR ROCKETS)

Luftningskon för eftermontage i silos - «Airrockets»
- Enkel lösning för eftermontage lösning för eftermontage av ventilation i alla former av silosar. Unik
konstruktion som levereras i ett antal modulmått. Finns för storlekar anpassade för silos på 90-400 ton.
Airrockets är en enkel och prisvärd konstruktion för eftermontage i silos för kylning. Kan eftermonteras i alla
silofabrikat (smärre modifieringar kan krävas). Levereras omonterad. Reducerar normal luftningstid i förhållande till standardmässiga ventilationskoner och liknande med upp till 40%. Fördelar luften bättre i silon än
bottenkon. Tack vare sin stora utblåsningsyta tappas
mindre lufttryck vilket innebär lägre energikonsumtion
och förluster. Ger jämnt fördelat luftflöde. Säkerställer
din lagringskvalitet till en mycket låg kostnad.
Tillgänglig i fyra konfigurationer, anpassad efter olika
silosstorlekar.

Tillgängliga Storlekar

2/4/1 HE

Typ

Yttre

Inre

Vid botten

3/5/1 HE

Totalt

K30 2/4 1HE

0,75 m²

65,5%

0,34 m²

30,0%

0,05 m²

4,6%

1,14 m²

K30 3/5 1HE

0,93 m²

61,6%

0,51 m²

33,8%

0,07 m²

4,6%

1,51 m²

SILOS - INOMHUS
Farm Mac erbjuder ett komplett program av inomhus–
silos i olika storlekar.
Vare sig det handlar om nybyggnation eller komplettering av befintlig anläggning har vi lösningarna.
Vi skräddarsyr utifrån ert behov ett enkelt och funktio-
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nellt lagringssystem komplett med elevatorer och annan
nödvändig utrustning.
Silos byggs enkelt ihop och varje silo på ben med kon
kan klara upp till 46 ton. Manluckor och olika luckor för
att tömma samt ventilation finns som extra utrustning.

UTLASTNINGSFICKOR UTOMHUS
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Kostnadseffektiva utlastningsfickor på 40-60 m3 som kan seriekopplas. Robust och enkel konstruktion
för utomhusmontage.
8

F

7

6

5

4

3

2

1

F

3268

1269

B

B ( 1 : 10 )

E

1680

A

10683

E

D

4283

4465

D

849

C

C
3848

B

B

-

Utlastningsfickorna levereras som ett kit för montage.
Finns i tre modeller - 40, 50 och 60 m3 som kan serieMaßstab: 1:50;1:25
kopplas vid montage. Galvaniserat utförande
baserad på
veckad plåt. Inklusive utomhusstege, inspektionslucka
Verladesilo 60 m³
och stödben i valfri RAL-färgkod. Lätta att kombinera
Übersicht
ihop med andra lösningar ochArtikelnummer:
produkter
från Farm Mac.
1
4009099015994z001
DIN7168
mittel

A

H
G
F
E
D
C
B
A

A ( 1 : 25 )
8

7

6

Dubbelkopplad utlastningsficka kopplad till
mobiltork

5

4

Status

Gezeichnet

Datum
20.12.2016

Material:

-

Name
fschaller

Kontrolliert

Norm

A2

Änderungen

3

Datum

Name

2

Enkel utlastningsficka integrerad med
våtlagringssilos

1

A

LUFTFLÖDE-, TEMPERATUROCH FUKTIGHETSMÄTARE

Farm Mac erbjuder enkla luftflödesmätare.
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Svenskbyggda styrskåp som reglerar varvtal och sätter
automatiskt på och av vid olika luftfuktighet.

SPANNMÅLSLUNGA

Spannmålsslunga som kastar upp till 22 meter långt och 7 meter högt. Mycket användbar i stora utrymme.
Kapacitet ca 100 ton i timman. Kan levereras med vändkrans och fabriksbyggd tratt finns att få.
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JEMA TRANSPORTANLÄGGNINGAR

- KOMPLETTA TRANSPORTLÖSNINGAR
JEMA AGRO A/S är ett modernt produktionsföretag som producerar, projekterar och levererar
transportlösningar till lantbruk och industri. Farm Mac tillhandahåller hela deras sortiment för den
svenska marknaden.

Upphängda lösningar
Skräddarsytt till byggnadens konstruktion

Dry Pit
√√ Storlek mellan 12-48 m3
√√ Frihängande
√√ Kör- eller gåbar
√√ Servicevänlig
√√ Sammanbultas på plats
√√ Bottentransportör kopplad till
svanhalstransportör

Bandtransportör med avkastarvagn
√√ Utvecklat med ett lättupphängt modulsystem
√√ Konstruerat i galvaniserad stål
√√ Mycket låg energiförbrukning per ton transport
√√ Skonsam och ren transport av spannmål och frö
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√√ Transportlösningar
√√ Tippgropar i stål

√√ El-styrning
√√ Bärstöttor

√√ Upphängningslösningar
√√ Gångbroar

Skopelevator
Konstruerat för utomhusbruk.
Driftssäker - alltid med dig.
√√ Hävarm för stötabsorbering
√√ Bakflödesspärr
√√ Hastighetsvakt
√√ Slitplåt i elevatorhuvud
Allt för att öka livslängd och för reducerade
driftskostnader.

Momentart
Momentarm är standard på alla JEMAs elevatorer och transportörer
med växelmotor.
√√ Fungerar som en stötdämpare
mellan motorn och drivningen
√√ Absorberar anslagsskraften
som annars skulle påverka
axeln direkt
√√ Ökar livslängden och minskar underhållskostnaderna på
utrustning

Kedjetransportör
√√ Kraftig konstruktion i
industrikvalitet
√√ Smidigt montage
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WEE-BROOM (BORSTE)

Sopar skräp, glas, grus, sand, jord, snö, vatten, spannmål m.m. Några av otaliga användningsområden:
gårdsplaner, lager / distribution, lantbruk, stall, återvinning, metallindustri, träindustri, flygplatser, parkeringar, hamnar, grävarbeten m.m. Ett oumbärligt redskap för planlager, gårdsplaner och liknande ställen!
EFFEKTIV
Färdigställ jobben snabbt. Vee-Brooms patenterade
V-form gör att spannmålen snabbt och enkelt sopas
ihop. Vee-Broom kräver ingen hydraulik, bara tuta och
kör!
TEKNISKA DATA
Varje Vee-Broom har 13 Rader Borst.
Artikel nr. Bredd Vikt
13-1500 150 cm 145 kg
13-1800 180 cm 155 kg
13-2400 240 cm 205 kg
13-3000 300 cm 300 kg
FÄSTEN
SÄKER
Vee-Broom har inga rörliga delar vilket gör att stenar,
skräp etc. inte flyger omkring. Man kan sopa bredvid
människor, djur, bilar, byggnader m.m.
EKONOMISK
Liten investering, stora resultat. Lång livslängd på de
utbytbara borstraderna, hela 1000 kilometer!
MILJÖVÄNLIG
Dammar minimalt vilket sparar maskinistens lungor,
samt sätter ej igen luftfiltret på fordonet (med motorproblem som följd). Skvätter/dammar ej ner omgivningen.

Gaffelfäste (ingår)
GSV-200 Snabbgaffelfäste. Låses med sprint
möjliggör backning.
SWR-200 EURO-fäste
KBV-200 Balklämfäste
PKV-200 Trepunktsfäste
Vi kan även ta fram andra fästen på begäran.

SLANGLAGRING AV SPANNMÅL
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Slanglagring av spannmål är ett totalt flexibelt, kostnadseffektivt och funktionellt system där större mängder spannmål säkert kan lagras under kortare eller
längre period. Du kan säkert lagra spannmål med lite
högre vattenhalter eftersom systemet bygger på lufttät
lagring.
Vi producerar själva maskiner i två serier; den enklare
och billigare eco-versionen samt den högkvalitativa Premium-serien där betydligt högre kapacitet uppnås. Bäst

görs slanglagring genom överlastning med skruv i en
skruvvagn, in i slangläggaren som packar spannmålen,
för att därefter tas ut med hjälp av en urtagare. Designen på slangläggaren möjliggör lastning med lastmaskin
och urtagning av mindre mängder kan ske med lastare.
Slangläggaren med snabbytesfäste för olika tunnelstorlekar. Urtagare med svängbar skruv för utlastning i alla
riktningar.
Ytterligare information: www.grainsaver.com

Överlastning från GS-vagn i slangläggare. Inläggnings
kapacitet i verkliga fältförhållande ca 125-150 ton/h.

Urtagning med GS uttagare. Kapacitet i verkliga fältförhållande inkl hantering av slangrester mm ca 125-150 ton/h.

Sortiment med olika GS vagnar i serien Eco samt Premium.

Upprullad slang – redo för återvinning (görs automatiskt av maskinen).
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PEDROTTI MOBILTORK

Pedrotti mobiltork - flexibel, lättskött - stort värde för pengarna
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Eftersom torkning sker utomhus slipper du mödosam
städning av nedmutsade lager och brandrisken blir därmed mindre.
Försäkringsbolag i Sverige är positiva till mobiltorkarna.
Vid leverans levereras de nyckelfärdiga från fabrik för
att kunna styra även komplicerade torkanläggningar om
detta krävs.
Mobiltorkar arbetar med höga temperaturer och snabba
processer. Därför kräver de också stora effektuttag. För
gårdar med låga säkringar kan torken levereras med en
integrerad generator som möjliggör helautomatisk drift
kopplad till traktordrift.
Mobiltork – din bästa torkinvestering!
Mobiltork skapar flexibilitet, levereras nyckelfärdig, kan
kombineras med alla former av inomgårdsutrustning, är
användarvänlig, är lätt att underhålla och kan tvättas
med högtryckstvätt.
Den kan automatiseras i sin helhet, kan leasas eller finansieras med maskinlån, har högt andrahandsvärde
och efter torkning har de effektiva rens- och dammsugarna avlägsnat de flesta orenheter.
Med en mantlad brännkammare fås inga föroreningar
i spannmålen. Torkarna passar alla i Sverige förekommande grödor och faktum är ju våtare och mer svårtorkad vara, desto bättre är de relativt sett annan torkteknik.
Torkarna levereras med ett komplett styr- och reglersystem som gör att du har full kontroll på en säker torkning och kan jobba med annat än att övervaka torken.

Därmed blir torken en oslagbar lösning för ensligt belägna jordbruk! Trots stora effektuttag gör den snabba
torkprocessen torken väldigt energieffektiv. Jämför gärna energiförbrukningen med annan torkteknik!
Pedrotti är Europas ledande tillverkare av mobiltorkar
som sedan 1950 arbetat med mobiltorkar. Årligen levereras mellan 200 och 300 torkar till marknader över
hela världen.
Torken kännetecknas av väl genomtänkta detaljer, användarvänlighet och fokus på kvalité. Många delar är
standardkomponenter från ledande tillverkare som t.ex.
SKF på lager. Högtrycksfläktarna arbetar med låga ljudnivåer.
Tillvalen är omfattande och du som kund kan få den
kundanpassad i de små detaljerna. Under senare år har
ägarna gjort omfattande investeringar i fabriken vilket
borgar för en stark framtidstro. Du kan som köpare vara
trygg med ditt val av en tork från Pedrotti.
Kapacitetsbehov

Torkmodell

K-axel (traktor-drift),
hk

Elektrisk drift,
Kw/Amps

Elektrisk drift med generator,
KVA

SUPER 120

65

23 / 46

60

SUPER 160

70

30 / 60

80

LARGE 270

80

45 / 70

105

120

70 / 140

150

XL 420

BASIC RANGE
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Ø 2.5 M / Ø 3.0 M

Prisvärd
Lågt kraftbehov
Har många av de stora maskinernas egenskaper

BASIC 55
Allmän data:
Volym:			
			

Från 8.5 till 19 m3,
Från 5.5 till 14 ton våt majs.

Dygnskapacitet:
Majs: 				Från 25 ton till 55 ton/24h.
				
(Fuktighet från 28% ner till 14%).
Vete/Korn: 			
Från 33 ton till 70 ton/24h.
			
(Fuktighet från 21% ner till 16%).
Effektbehov:
Kraftuttagsdrift, traktor: 35 – 65 hk
Eldrift: 			
Från 13 till 30 kW

SUPER RANGE
Ø 2.5 M / Ø 3.0 M

Större skruvar, fläktar och brännare med heavy duty specificeringar
Fullt mobil, kompakt, lätt att flytta
Idealisk för maskinstationsverksamhet/uthyrning

SUPER 200
Allmän data:
Volym:			
			

Från 14 till 23 m3,
Från 9 till 16 ton våt majs.

Dygnskapacitet:
Majs: 				Från 45 ton till 75 ton/24h.
				
(Fuktighet från 28% ner till 14%).
Vete/Korn: 			
Från 55 ton till 85 ton/24h.
			
(Fuktighet från 21% ner till 16%).
Effektbehov:
Kraftuttagsdrift, traktor: 65 – 75 hk
Eldrift: 			
Från 23 till 30 kW
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MR/LARGE RANGE

34

Ø 2.5 M / Ø 3.0 M

Stor kapacitet i en kompakt maskin
Mycket snabb utlastning, den mest populära av våra modeller

LARGE 300
Allmän data:
Volym:			
			

Från 23 till 40 m3,
Från 16 till 30 ton våt majs.

Dygnskapacitet:
Majs: 				Från 75 ton till 110 ton/24h.
				
(Fuktighet från 28% ner till 14%).
Vete/Korn: 			
Från 120 ton till 160 ton/24h.
			
(Fuktighet från 21% ner till 16%).
Effektbehov:
Kraftuttagsdrift, traktor: 80 – 100 hk
Eldrift: 			
Från 35 till 45 kW

XL RANGE
Ø 4.00/4.50 M

Stor tork
Enkel, snabb och kostnadseffektiv att installera
Enkel att installera i anslutning till befintliga byggnader
Det enklaste och mest rationella alternativet till stora kontinuerliga, fast installerade torkar

XL 550
Allmän data:
Volym:			
			

Från 45 till 75 m3,
Från 32 till 50 ton våt majs.

Dygnskapacitet:
Majs: 				Från 130 ton till 190 ton/24h.
				
(Fuktighet från 28% ner till 14%).
Vete/Korn: 			
Från 180 ton till 250 ton/24h.
			
(Fuktighet från 21% ner till 16%).
Effektbehov:
Kraftuttagsdrift, traktor: 120 – 140 hk
Eldrift: 			
Från 55 till 75 kW
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STANDARDUTRUSTNING –

du kan alltid förvänta dig en hög lägstanivå!

Dieseltankar
Dieseltankarna är utformade i en
specialplast av högsta kvalitet.
Samma som används i tankar på
traktorer, på bussar osv. Materialet minskar kraftigt explosionsrisken och förhindrar kondensering i
tanken under årets kalla månader.

Säkerhetsfunktion ”DLC” – drivlinjekontroll
DLC
säkerställer en kontinuerlig
övervakning
av de mekaniska
drivfunktionerna
på centralskruven
samt fördelarfunktioner. Vid minsta
fel kommer DLC att
mekaniskt aktiveras och brännaren
slås av. Varningslampor aktiveras.

Förstärkta centralskruvar
Istället för att öka godsets tjocklek, vilket i sin tur skulle öka dragkraftsbehovet och därmed energikonsumtionen, har Pedrotti valt
en specialkonstruktion av skruven
med tre olika zoner för att uppnå
samma resultat. I de mest utsatta
delarna (topp och botten), finns en
zon i 8 mm hardox, som förstärkts
med 6 mm förstärkningssvetsar. I
de minst utsatta zonerna; 12 mm
standardstål.
Galvade chassin

Galvaniserade skruvar
Samtliga
skruvar
med C430 stål, 4
mm tjocklek. Med
komplett galvanisering ger detta 5 mm
tjocklek – längre
livslängd och hållbarhet!

Pedrotti trestegspendlande brännare
På
modellserien
”Large” och större levereras dessa
med
Pedrottis
egenutvecklade
trestegsbrännare.
Brännaren pendlar,
styrd av torkens
PLC, mellan olika
steg och ger därför
väldigt korrekt torktemperatur. Systemet möjliggör att
torka en mängd olika grödor med helt olika egenskaper
utan att behöva byta brännarmunstycken. Därmed behöver du som operatör endast ställa in torktemperaturen, resten sköter torken själv om! För mindre modeller
levereras torkarna med tvåstegsbrännare med liknande
egenskaper.
Ultra-starka tandade växlar och omrörare

Mindre modeller levereras
helgalvade,
de större mot tillägg.
Galvning är komplett Som standard används ultra-starka växeldelar och om(svetsad innan galv- rörare i hela maskinen som motstår åratals förslitning
av aggressiv spannmål. Medför en homogen och ”flytanbad).
de”omblandning av spannmålen.

STYR- OCH REGLERSYSTEM
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Med elektriskt drift av torken uppnås ett helautomatiskt system för att styra komplexa tork- och lagringsanläggningar. Torkens PLC-skåp är hjärtat och kombinerat med touch-screen får du en effektiv
och kraftfull torkning. Alla kommandon på svenska.
Avancerad touch-screen
Automatisering med kylsilo
Samtliga
torkar
levereras
med Pedrottis egenutvecklade
touchscreen ”Elsaware”. Skärmen
visar alla driftsparametrar såsom
torktemperatur,
spannmålens
temperatur, kyltid osv. Systemet
är enkelt uppbyggt, logiskt och
intuitivt. Eftersom systemet har
ett internt programmeringsminne,
kan förändringar av förinställda
och värden sparas. På skärmen
kan läggas in hela torkanläggningar (görs vid fabriken enl. kundens
specifikationer).
Automatiseringsprocesser
Beroende på dina behov, byggs moduler på för att kunna koppla in elevatorer, transportörer och annan inomgårdsutrustning som kommer att användas på gården.
Flera anläggningar kan kopplas in i touch-screenen.
Dessa installeras vid fabriken efter bifogade elscheman
från er lokala elektriker och reducerar installationskostnaden för dig. Vid större anläggningar kan separat styrskåp behöva levereras.

Automatisk fyllning och tömning av torken

Kan bara torken matas från någon form av mottagning
(tippgrop, hög med spannmål, elevator, bufferttank etc)
och spannmålen kan lastas ut någonstans (om så bara
på ett golv eller till en vagn) kan torken i princip sköta sig själv genom denna modul. Processen omfattar
automatiskt stop efter torkcykeln; start av automatisk
utmatning genom motorn på utlastningsskruven och
start av ny laddning. Systemet möjliggör att förinställa
ett antal torkcykler t.ex då man ska gå och lägga sig
under natten.

En modul kopplas in i torkens PLC-skåp som samverkar
med övriga automatiseringsprocesser. Kylsilon möjliggör
ca 2 procents torkning under en cykel och ökar torkkapaciteten med ca 25 procent. I de fall tork- och kylsilo
inte är samstämmiga, stänger modulen av antingen torken eller kylsilon tills dessa åter kan samverka. Farm
Mac kan leverera kompletta kvalitetskylsilos och även
våtfickor, anpassade för din tork.
Telefonuppringning
Denna levereras utan
SIM kort och fungerar
så att den ringer upp
varningskommandon
till mottagaren. Meddelandet kan vara
antingen
negativt;
t.ex. att någon fläkt
slagit av eller skruven inte rör sig så
att torkningen inte
kan fortgå, eller positivt, att t.ex. en viss
del i torkprocessen
är avklarad. Sändaren monteras på fabrik på torkens
PLC-skåp. Det är möjligt att koppla upp tre olika telefonnummer, samt välja om enbart negativa-, enbart positiva- eller båda budskapen ska överlämnas. Systemet
möjliggör effektivt tidsutnyttjande och operatören kan
därmed göra annat under tiden än att övervaka torken.

TILLVAL
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PEDROTTI kompakta värmeväxlare
Värmeväxlaren sluter
bränslesystemet och
inga avgaser förs där2
med in i spannmålen.
Trots att det ännu inte
är ett lagkrav i varken
Sverige eller Europa,
är trenden klar att
handel och livsmed3
elsindustrin allt mindre accepterar direkt torkning där
avgaser från olja och gas används för torkning. Pedrot7
5
tis patenterade värmeväxlare är energieffektiv, kompakt
och bygger på en kombination av tre olika sorters In4
ox-stål (INOX AISI 304,310) för bästa termiska värmen
6
i vardera del av värmeväxlaren. Värmeväxlaren monteras inne i torken och därmed förblir torken kompakt. Observera att värmeeffektiviteten minskar något jämfört
med direktuppvärmda torkar. Vid torkning av spannmål
8
och raps i temperaturer upp 100°C till har detta liten påverkan alltmedan det vid högre torkningstemperaturer
Rens- och dammavskiljare samt gravitetsrensare innebär upp till 20 procents lägre energieffektivitet och
Kombinationen av rens, - damm - och gravitetsrensare ger en längre torkningstid. Olika modeller levereras för
ger marknadens renaste spannmål! Cyklon kan placeras olika torkstorlekar.
upp till 15 m från torken. Dammavskiljaren sitter på toppen av den vertikala skruven och genom att spannmålen passerar över denna 5-6 gånger under en torkcykel POWER PACK
sugs i princip allt damm och bös bort. Ungefär mitt på Power Pack är det nya
skruven sitter ytterligare ett renssåll som tar bort stör- systemet för att kombire ogräs och skadade kärnor. Det finns tre olika såll för nera en vanligt eldriven
olika grödor.
tork med automatik och
Gasbrännare
mobilitet. Pedrotti har
Samtliga torkar kan levereras integrerat en generator
med brännare för naturgas, som passar till varje torkLPG eller liknande. Fördelen storlek. Denna kopplas
är en ren förbränning och att till torken när man beingen värmeväxlare behövs. höver köra torken på en
Tvåstegsbrännaren från Riello annan plats, som inte har
ger en jämn torkning. Notera strömstyrkan
framdraatt det svenska regelverket är gen.
komplicerat vilket medför relativt stora installationskostnader. Gasdrift rekommenderas På de små torkmodellerendast vid torkning av väldigt stora spannmålsvolymer.
na är kraftverket inbyggt
men kan ställas separat
Automatiskt smörjsystem
Systemet garanterar automatisk om man beställer det
smörjning i ca 400 timmar och består speciellt så. På de stora
av en elektrisk pump med smörjtank torkarna är det ett sepapå ca 5 kg, automatiska smörjnipp- rat traktordrivet elverk
lar på hela maskinen samt en sen- som levereras och som
sor som känner av systemet. Allt är man ställer jämte torintegrerat i torkens PLC. Samtliga ken för kabelanslutning.
nipplar kan smörjas manuellt om det Kraftverket kan användas
uppstår problem med systemet. Kan som reservkraftverk på
gården under andra delar
eftermonteras på alla maskiner.
av året.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uttagspunkt
Utsugsslang
Sugpump
Reglerande valv
Utsugsslang
Cyklon
Ingångsluft
(mjukt flöde)
8. Damm och orenheter

VAD KOSTAR OLIKA TORKOCH LAGRINGSLÖSNINGAR?
En ny spelplan ger nya spelregler
För en lönsam spannmålsodling måste vi ta makten
över lagringen av vår spannmål. Detta för att kunna
erbjuda denna när marknaden är villig att betala vettigt
för spannmålen. Ju fler som lagrar hemma, desto större
blir konkurrensen mellan köparna.
Investeringstakten i tork- och lagring är historiskt låg
i Sverige. Många gårdstorkar är idag gamla, slitna och
ineffektiva och strukturomvandlingen påskyndar investeringsbehovet.
Handeln avvaktar nyinvesteringar och vill hellre hyra in
tork- och lagringskapacitet externt. Bankerna säger ofta
nej till att finansiera traditionell teknik.
För djurgårdar finns stora pengar att spara med egen
foderproduktion. Egen tork- och lagring ger minskad
stress under skörd genom jämnare in- och utflöden.
I vissa fall är egen tork- och lagring en förutsättning då
gården ligger för långt bort från köparens anläggning
och logistiken är osäker under skördeperioden, risken
för försämrad spannmålskvalité är överhängande.
Special- och nischgrödor måste hanteras på gården, annars finns kanske ingen köpare. Men, för många finns
också förutsättningar att tjäna pengar även på torkningoch lagring genom att investeringarna gjorts kostnadseffektivt, hanteringen är energieffektiv, flexibel och kan
skrivas av på kort (och rimlig) tid.
Torkning
Att tjäna pengar på torkning är relativt svårt; de centrala torkarna är effektiva och används många månader
om året. Men, vi ser kunder som klarar att hålla 25-30
procents vinstmarginal (jämfört med handels prissättning) även på torkning. Kan handla om billig, egenproducerad energi, men i de flesta fall att investeringen
optimerats för stora volymer men låg arbetsinsats och
med starkt fokus på vad det får kosta per ton torkning.
Torkningen är en förutsättning för att tjäna pengar på
lagringen!
Lönsam lagring
Lagring är alltid lönsam! Över tiden verkar lönsamheten
ligga på ca 300 kr per ton. För lagrad spannmål finns
många köpare och möjlighet att göra affärer tolv månader om året. Vid en max. investering på 150 kr/ton finns
därmed möjlighet att tjäna ca 150 kr/ton på din lagring.
Flexibilitet, låga investeringar och snabb avskrivning
Det krävs flexibilitet, låga investeringar och att avskrivningstakten kan hållas snabb för en god lönsamhet på
tork- och lagring.
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Fast installerad teknik sjunker snabbt i värde; redan när
en ny fast installerad tork startas har den tappat en stor
del i värde om den inte kommer att brukas på gården
under hela den ekonomiska livslängden. Tänk ”exit”, utgång. Vad händer om du behöver ändra driftsförhållanden, ska sälja fastigheten eller vill göra något annat i
livet? En planlagertork kan t.ex. användas som lagerhotell, som maskinhall, flyttbar utrustning som mobiltork,
teleskopiska rör kan lätt omsättas på Blocket.
Och, var finns köparna på gamla torkar som ska demonteras, monteras upp på nytt, uppgraderas med
nytt styr- och reglersystem, ny el o.s.v.? Idag är det
arbetskraft som kostar pengar – för trettio år sedan när
många torkar och lager byggdes var det materialet som
stod för merparten av investeringen, idag är det tvärt
om. Att hantera gammal utrustning är i väldigt få tillfällen lönsamt.
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VAD KOSTAR OLIKA SYSTEM?

Över tiden har relationerna mellan olika system ändrat förutsättningarna för vad en rimlig och rätt investering är.
I graferna nedan har vi sammanställt drifts- och investeringskostnader från ett stort antal av våra kunder, för olika
system, installerade under 2010-talet. Samt kompletterat denna med information från andra leverantörer liksom
från ett antal genomförda byggprojekt under samma period för annan teknik.
Inför alla investeringar bör du ta fram din målsättning med investeringskostnad per ton, driftskostnad per ton samt
dina fem viktigaste mål med dina nya tork- och lagringsanläggning. Som leverantör bistår vi gärna med detta och
vi hjälper dig gärna att optimera utformningen för att få ned kostnaden genom alternativa lösningar.
Driftskostnad per ton
300 kr

250 kr

200 kr

150 kr

100 kr

50 kr

0 kr

Planlagertork - gammal
byggnad

Slanglagring

Planlagertork - ny
Mobiltork + planlager
Silotork
byggnad
Driftskostnad (kr)/ton Min
Driftskostnad (kr)/ton Max

Mobiltork + slanglagring

Satstork + silos

Driftskostnad per ton avgör din lönsamhet. För samtliga system har vi räknat med energi, kapital, komplett installationskostnad inkl markarbete, el och montering samt ev. anpassningar av byggnader eller utrymme. Utrustning
som normalt finns på en fastighet typ lastmaskin, beräknas som en ren timkostnad. För de system Farm Mac säljer
anges avskrivningstider på mellan 7 till max. 15 år. Tork- och lagringskostnader bör ligga i nivå 120-150 kr per ton.
Vid kostnader överstigande 200 kr per ton bör man vara försiktig.
Investeringskostnad per ton
3 000 kr

2 500 kr

2 000 kr

1 500 kr

1 000 kr

500 kr

0 kr

Slanglagring

Mobiltork + slanglagring Planlagertork - gammal
byggnad

Mobiltork + planlager

Investeringskostnad (Kr)/ton Min

Planlagertork - ny
byggnad

Silotork

Satstork + silos

Investeringskostnad (Kr)/ton Max

Investeringskostnad per ton är ett sätt att jämföra rimligheten i en investering. Min-värden anger högt kapacitetsutnyttjande och normala för branschen tillämpade avskrivningsregler. Max-värden anger lågt kapacitetsutnyttjande och/eller rimliga avskrivningstider. Konkurrenskraftig investering är i nivå 1 000 kr. Nivåer över 2 000 kr/ton
bör man bör man vara försiktig. Även med långa avskrivningstider blir denna torkning- och lagring nog för dyr för
svenskt jordbruk. För tydlighets skull i grafen har övre nivå på dyra lösningar typ dubbel satstork och silobatteri,
inte tagit med (kan uppgå till 5-8 000 kr/ton).

OLIKA LÖSNINGAR FÖR SAMMA
RESULTAT - SÄKER LAGRING
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Med utgångspunkt från våra kunder ger vi nedan indikativa siffror för drifts- och investeringskostnader för olika lösningar. Källa för siffrorna är i dess helhet egen sammanställning.
Varmluftstorkning
Ger alltid den säkraste långtidslagringen. Den kostar i
energi (vid större anläggningar är ca halva kostnaden
energi) och kyls spannmålen dåligt är riskerna stora för
mögeltillväxt och andra problem. Den har också sina
begränsningar, t.ex med gräsfrö- och specialfröer. Investeringarna är modesta till extremt dyra. Finns som
såväl kontinuerliga eller som satstorkar. Mobiltorkarna
är kompletta med rens, flyttbara, tarvar inga större investeringar runt omkring. Investeringskostnad för en
mobiltork är ca 350-750 kr per ton, driftskostnad torkning och lagring med planlager ca 100-180 kr/ton.
Planlagertorkning
Är tork- och lagring i ett, och kan i extremfall vara en
varmluftstork, där stora energimängder tillförs och där
planlagertorken töms inom ett par dagar för att ta emot
en ny sats. Torkstyrning kan ske antingen med delavstängning av kanaler, via tillsatsvärme, omrörning (t.ex
omrörare eller lastare) eller via val av lagringshöjd. Extremt kostnadseffektiv jämfört med varmluftstorkning
för t.ex. bönor och ärter, perfekt som gräsfrötork, för
halm- och hötorkning. Flexibel torkning av flis, ved mm.
När den inte används, lämplig för annan lagring, t.ex. för
maskiner. Stora fördelen är att inomgårdsutrustning som
elevatorer och transportörer kan minimeras eller helt
undvikas då hanteringen byggs upp kring lastmaskin.
Gamla byggnader kan konverteras och gårdsbild kan hållas samman. Investeringskostnad i befintlig byggnad ca
700-1 100 kr/ton, tork- och lagringskostnad ca 60-110
kr/ton. Investeringskostnad i ny byggnad ca 1 200-2 000
kr/ton, tork- och lagringskostnad ca 80-130 kr/ton.
Planlager med eller utan ventilation
Fungerar bra i kombination med mobiltork och ger samma fördelar som kalluftstorken, d.v.s. som maskinhall
och lager. Investeringskostnad 400-1 200 kr/ton. Ju
större ett planlager byggs, desto billigare blir det per
ton lagrat, framförallt om man väljer att gå på planlager
på 5-10 meters lagringshöjd.
Slanglagring
Extremt flexibel och kostnadseffektiv vid lagring av stora
volymer spannmål. För torkad som lätt fuktig spannmål
där säker lagring sker vid max 18% vattenhalt. Enorm
kapacitet. Extremt låg kapitalinvestering, stor andel rörliga kostnader (drivmedel, slang, personal). Även lämplig för långtidslagring av otorkad foderspannmål som
t.ex. syrabehandlats eller med basisk lösning. Investe-

ringskostnad, exkl. traktor och inkl. överlastningsvagn,
slangläggare, urtagare, ca 50-500 kr/ton, lagringskostnad 60-140 kr/ton.
Silotork
Fungerar enligt samma princip som en kalluftstork med
tillsatsvärme. Hög investeringskostnad.
Silobatteri
Rundsilos och/eller inomhussilos integreras direkt med
torkanläggning. Rationellt vid väldigt stora volymer
samt ska generellt dimensioneras med så stora silos
som möjligt för kostnadseffektivt.
Inomhussilos
Finns befintliga inomhussilos så kan dessa ibland vara
ett alternativ att ansluta i systemen, men nya inomhussilos för enbart lagring kostar i regel betydligt mer per
m3.
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VAD KOSTAR DET?

Exempel från hela Sverige

Clas Friberg
Malma Gård, Götene, Västergötland
Växtodling
Gräsfrötork i äldre byggnad som i samband med
detta rustades upp. Körbart golv, platsbyggda
kanaler och väggar i trä. Ca
280 m3 ungefär 90 ton frö.
Investering: inkl upprustning
av gammal hus inne- och ute
ca. 600 000 kr varav torkdel
ca. 400 000 kr.

Magnus Bengtsson
Körslätts Gård, Klippan, Skåne
Ekologisk växtodling och kycklingproduktion
Pedrotti S120, utlastningsficka.
Investering: ca 1,2 MSEK

Marie Björck och Magnus Assarsson
Asmundtorp, Skåne
Växtodling med redovisningstjänster och reservdelsförsäljning
Lagring ca. 160 ton
Investering: ca 150 000 kronor
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Jörgen Olsson
Visa Gård, Kristianstad, Skåne
Grisproduktion
Pedrotti L270, airrocket för kylning, stor tipplatta, totalrenoverade byggnaden. Slanglägger
delar av spannmålen som köps in vid skörd för
torkning.
Investering ca 1,4 MSEK (tork och lagring). Ca
800 000 kr (slangläggare, skruvvagn, uttagare).

P O Folke
Kymbo Lönnholmen, Falköping, Västergötland
Växtodling och grisproduktion
Pedrotti L270, elevator samt transportör som
integrerades i loge med enklare planlagerfack.
800-900 ton.
Investering: ca 1,25 MSEK

Solveig Stenbock
Stora Ulvebo, Söderköping, Östergötland
Spannmål- och nötköttsproduktion
Komplett tork- och lagringsanläggning omfattande Pedrotti S120, fristående Jema tippgrop (48 m3) och
transportutrustning.
Investering: ca 850 000 kr
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Håkan Bengtsson
Vollsjö, Skåne
Ekologisk växtodling och kycklingproduktion
Platsbyggda ytterväggar, betongkulvert, körbart
golv, fläktstyrning och fläkt inkopplat i kanal.
Två fack. Torkning och lagring av ca 400 ton/
år (varav 300 ton i tork och 100 ton ventilaterat
golv).
Investering:
Ca 500 000 exkl
eget arbete och
f ra m d ra g n i n g
el.

Frans Ericsson
Istorp, Mark, Västergötland
Köttdjur, hö och egen spannmålsproduktion till djuren.
Planlagertork i loge, torkning av hö, spannmål och
bönor.
Investering: ca 325 000 SEK
inkl eget arbete.

Martin Börjesson
Hinstorp Fyrunga, Kvänum, Västergötland
Spannmålsodling och entreprenad
Planlager för lagring, torkning och luftning av gårdens
hela skörd; Golvkanaler, platsgjutna väggar och kulvert. Tork- och lagringskapacitet 1200 - 1300 ton.
Investering: ca 700 000 kronor
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Stefan och Johannes Nypelius
Nyplinge Gård, Visby, Gotland
Växtodling
Planlagertork ca 860 m3, lagringshöjd 3 m,
22 Kw fläkt, torkstyrning, platsbyggda väggar,
körbart torkgolv
Total investering inkl arbete, material, el
ca 800 000 kr

Henrik Pålsson
Skävi, Vretstorp, Örebro län
Växtodling
Pedrotti S120. Integrering i hall under slutförande, lagring i planlager utan ventilation.

Dan Jonsson
Överselö Eneby, Stallarholmen, Sörmland
Spannmålsodling
Komplettering av torkningsanläggning med Pedrotti L270. Förficka framför
intagsskruv, fyllning och tömning av tork i skruvvagn för läggning i slang.
Investering: ca 950 000 kr (tork)
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Leif Björk
Näsbo, Vittinge, Uppland
Entreprenad och gräsvallsproduktion
Grästork med torkstyrning i platsbyggd buffertkanal samt plyfaväggar, körbara golvplåtar.
Torkstyrning.

Familjen Torstensson
Bergs Säteri, Mellerud, Dalsland
Ekologisk mjölkproduktion
Planlagertork i ny byggnad (del
av) med mittenkanaler, 3 meter och en dammwall, nedgjutna kanaler, spannmålsäkra ytterväggar 3 meter. Lagring och
torkning av ca. 800 ton.
Investering: 980 000 kronor
(planlagertork)

Hans Moberg
Edendals Lantbruk, Vallberga, Halland
Växtodling, potatis
Planlager med ventilation. Komplement till befintlig
torkanläggning. Dammwalls, teleskopiska rör, fläkt.
Öppningsbara portar. Ca 380-400 ton
Investering: 340 000 kronor kr inkl eget arbete
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Jordberga Gods
Jordberga, Skåne
Växtodling
Enkel lösning för hyrda spannmålslager omfattande ca 12 000 ton. Investerade i pansartoppar, fläktar samt kornkastare för inläggning av
spannmål i två planlager.
Investering: 350 000 kronor

Carl-Johan och Katarina Thisner
Hälgesta, Sigtuna, Uppland
Växtodling samt uthyrningsverksamhet av lokaler
Planlagertork med körbara golvplåtar, platsbyggda sidorkanaler i ny hall

Ola Jacobsson
Dyhults Uppgård, Söderköpinge, Östergötland
Växtodling, vete, korn, lin, raps och bönor
Pedrotti Large 270 med gasdrift, full automatik och GSM; flexibel anläggning där han har utnyttjat det naturliga fallet för tippgropen på ca 60 m3
Investering: ca 2 200 000 SEK
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Henrik Claesson
Stora Kungsladugården, Nyköping, Södermanland
Spannmålsodling
Pedrotti L270 år samt självtömmande planlager i
befintlig loge. Lager ca 600 ton.
Investering: Ca 1 MSEK tork med integrering,
planlager
ca
600 000 kr.

Anders Lantbruk & Maskin AB
Vassmolösa, Kalmar län
Växtodling och entreprenadverksamhet
Planlagertork och lager med automatisk fläktsyrning. Investering ca 1 MSEK för 600 tons torkningsoch lagringskapacitet inkl eget arbete, elinstallationer mm. Exkl. ny byggnad.

Jacobsbergs Säteri
Jacobsbergs Gods, Björnlunda, Sörmland
Godsförvaltning, fokus på gräsfröodling
Komplett gräsfrötork, även lämplig för spannmål
med körbart golv, buffertkanaler i betong, fläkthus, fläktstyrning.
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Fredrik Andersson
Hösterums Gård, Söderköping, Östergötland
Växtodling, nötköttsproduktion och entreprenadverksamhet
Ny tork- och lagringsanläggning med Pedrotti
L270, transportörer, planlager med körbart golv,
tippgrop, utlastningsfickor samt spannmålskross.

Erlend Røhnebæk
Gjölstad Gård AS, Brandstad, Östvold, Norge
Jordbruk med entreprenadverksamhet av slanglagring
Komplett utrustning för slanglagring med integrerad Maxxamom-applikator för basisk konservering av spannmål.

Fredrik och Sören Östensson
Stalbo, Tärnsjö, Uppland
Växtodling med tyngdpunkt hö
Körbart torkgolv i f.d. stall för hö. Stor platsbyggd tilluftskanal, torkstyrning; Kompletterar befintlig grästork.
Investering: ca 400 000 kr.
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John Melin
Sylta, Bälinge, Uppland
Spannmål, frö
Containerlösning för torkning av frö, byggde in torkgolv i en vagn
med Schmelzer fläkt och anslutning till vagnen
Investering ca 24 000 kr

Lantmännen Lantbruk AB
Umeå, Västerbotten
Spannmålshandel
Pedrotti L270 som sköts av Andreas och Nils-Gunnar Matsson,
Väståkra Gård. Mottagning via intagsskruv från platta, slutlagring i
större planlager.

Johan Nordborg
Degehamns Gård, Degehamn, Öland
Växtodling – utsädesproduktion
Planlager på ca 600 ton vete för gårdens
utsädesproduktion.
Investering: ca 660 000 för tork- och lagringsdel
inkl eget arbete.
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Jan Lindberg, Elitutsäde
Teckomatorp, Skåne
Utsädeshantering, betning, rensning, legotorkning
Integrerat mobiltork Pedrotti S120 med
befintlig anläggning. Specialbyggd tork för
hantering av utsäde och för att hantera
mindre volymer.

Johannes Barnekow
Sinclairsholm, Vinslöv, Skåne
Spannmål och fröodling
Planlagertork byggd 2012, lagringskapacitet ca
1.200 ton i 8 fickor, 22,5 kW fläkt med hygroskopisk avkänning.
Investering: ca 2 200 000 kr.

Jörgen Sturesson
Rönås, Sjöbo, Skåne
Ekologisk spannmålsodling med råg, korn, bönor, raps och potatis.
Högbyggda ladugård. Torkkanalen anlades nedsänkt under golvytan
mellan torkfacken.
Investering: ca 800 000 kr.

Jacob Bennet
Slättängs Gård, Eslöv, Skåne
Växtodling och sidoinvesteringar
Leverans av Dammwallväggar för montage i planlager
samt platsanpassad tilluftskanal.
Investering ca: 500 000 kronor
Magnus Larserud
Frösön, Östersund, Jämtland
Växtodling, entreprenad
Kompletterar spannmålsanläggning med ny Pedrotti
L270, utomhusmottagning med nedsänkt skruv, 2 nya
utlastningsfickor.
Investering arbete, montage och material samt tork ca
1,4 MSEK
Peter och Ola Berg
Gässlösa gård, Kristinehamn, Värmland
Växtodling och grisproduktion
Beg. Pedrotti L270 som komplettering till befintligt
spannmålslager. I framtiden finns tankar på att bygga
ut foderanläggning integrerat med torken.
Investering: 750 000 kr
Johannes Nyroth
Björke Likmide, Romakloster, Gotland
Växtodling
Pedrotti S160 samt mottagningsplatta och planlager. I
framtiden planeras utbyggnad av ytterligare lagringslösningar.
Investering platta och tork ca 1,2 MSEK.

Richard Winkler
Holmby, Köping, Västmanland
Växtodling och entreprenadverksamhet
Pedrotti
L270
tillsammans
med
kompanjon
Jonas Hällström som ersättning för äldre tork med låg
kapacitet, inkoppling i befintligt lagringssystem på gården.
Investering ca 1 MSEK inkl anpassning till befintligt
system.
Petra och Ola Nilsson
Stora Isie Gård, Klagstorp, Skåne
Växtodling
Pedrotti L270, ny utlastningsficka, integrering med
nya elevatorer och transportörer, mottagning på platta
med nedsänkt skruv.
Ulf Andersson
UA Maskiner, Vellinge, Skåne
Växtodling
Gräsfrötork med körbart golv, betongkulvert, större
fläkt med styrning.
Gustav Andersson
Jennyhill, Ystad, Skåne
Växtodling, grisproduktion
Planlagertork för gräsfrö med körbart golv samt fläktstyrning.
Anders Nihlen
Nihlenteknik, Kristianstad, Skåne
Två planlager med ventilationsgolv som komplement
till befintlig torkanläggning.

Skäggesta Skog & Mark AB
Rönnbacken, Stallarholmen, Södermanland
Omfattande entreprenadverksamhet och växtodling
Pedrotti L270, uppgradering av gammal torkanläggning med utlastningsficka 60 m3.

Per Christerson
Tel. 070-3216262
per@farmmac.com

Krister Wiengren
Tel. 073-3335130
krister@farmmac.com

Farm Mac
www.farmmac.se, www.grainsaver.com, www.krampevagnar.se
www.youtube.com/FarmMacAB

