Modern krossensileringsteknik

Produktivitet i harmoni med naturen
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Krossensilering framgångsrikt jordbruk
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Ekonomiska vinster från krossning!
•

•

Varför är krossensilering
lönsamt?

Konserveringskostnader kr/ton

Enligt en studie som utfördes på det ungerska Szent István
[S:t Stefan] -universitetets veterinärvetenskapliga fakultet,
producerar mjölkboskap som utfodras med krossad majs
11 % mer mjölk.
Mindre arbete, högre lönsamhet. För 200 ton krossad spannmål sparar man 95 000 kr (2005 var besparingen 64 800 kr).

1 000 ton krossensilerad spannmål lagrad i plasttub kommer
att spara dig 290 000 kr per år!

Krossensilering i plasttub
Krossensilering i plansilo
Torkning
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Totalkostnad / kr
479 100

Krossensilering i plasttub
Krossensilering i plansilo
Torkning

•
•
•
•
•
•

Inga torkningskostnader
Lägre arbetskostnader
Aptitligt foder
Mindre väderberoende
Längre tröskningsperiod
Upp till 30 % större spannmålsskörd (torrfoder)
• Förbättrat foder-/hövärde
• Du kan odla sorter med högre
avkastning
• Du kan skörda tre veckor
tidigare, när näringsinnehållet
är som högst

173 440
78 425

81 450

309 060
149 670 149 150

254 420
188 800

Besparing jämfört med torkning / kr
290 290

Krossensilering i plasttub
Krossensilering i plansilo

224 680
186 390

95 010

159 910

91 990

Source TTS 06/2011 (Skr kurs 24.1.2012)

Krossensilering till en
plasttub innebär
•
•
•
•

Inget behov av siloer eller
torkanläggningar
Det krävs endast en åtgärd för
att krossa och konservera
spannmålet
Snabbt och enkelt
Ditt spanmålskonserveringssystem ger optimal produktivitet

Tubensilering är det moderna alternativet!
” Visuellt mera aptitligt foder. Konservationsnivån är 100 % och tuben är mycket enklare att packa upp än vad jag förväntade mig” Esko Viitala, Jalasjärvi, Finland
“ Håller sig bra och är enkelt att packa upp” Kari Metso, Anjalankoskii, Finland
“ Den ultimata foderkrossningsmetoden. Det är enkelt att avlägsna från säcken med en smal skopa ” Ari Härmä, Liminkai, Finland
“ Utmärkt foder för grisar, som fördelas med en vätskeblandare. Krossensilering i en tub passar oss bra ” Teuvo Tikkanen, Nivalai, Finland
“ Dammfritt, bra foder till en rimlig kostnad” Vesa Pasanen, Kiuruvesii, Finland
“ Systemet fungerar effektivt och det finns inget behov av siloanläggningar. Aptitligt foder ” Jari Laukkonen, Kortesjärvi, Finland
“ Kostnadseffektivt, bra foder. Inget behov av att investera i siloer, skörden är snabb med en lång skördeperiod.
Foderblandaren fördelar fodret automatiskt“ Jukka Rahja, Kalajoki
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krossningsteknik

Murskas bidrag till effektivitet och användbarhet
•

Murska W-Max är en power mill, som är utvecklad för att uppfylla användarens samtliga behov. W-Max kommer att uppnå en prestanda på
nästan 60 ton/timme (majs) vid lågt energibehov. Den nya malande krossningstekniken ger perfekta resultat.

•

W-roller kan användas med alla foderspannmål, oavsett om det är torrt eller skördfuktigt: havre, korn, vete, majs, ärtor, bönor och blandade
spannmål.

•
•

Särskilt lämplig för krossningsblandningar med spannmål/bönor och ärtor.

•

Murska W-Max är kul att använda. Den har förmåga att bära en stor volym konserveringsmedel. Det är enkelt att justera krossningsnivån, men
detta behövs sällan. Servicepunkterna är lättåtkomliga. Det avancerade kontrollsystemet tillåter användaren att sluta tänka på doseringen av
konserveringsmedel och den krossade mängden spannmål.

•

Finns det något enklare sätt att konservera spannmål?

Det valfria kontrollsystemet underlättar användningen. Krossen har automatisk påfyllningskontroll och doseringen av konserveringsmedel baseras på spannmålens fuktinnehåll. När arbetet har slutförts, skickar systemet en rapport till en mobiltelefon som entreprenören
kan bifoga fakturan. Rapporten detaljerar användningstiden, mängden tillsatt konserveringsmedel och den totala volymen för den krossade spannmålen. Systemet kommer även att skapa loggdata. Kontrollsystemet tar hand om användar- och maskinsäkerheten.
I händelse av en störning, varnar krossen användaren och stoppar tillförseln av spannmål.

Murska W-Max 20 Contractor är en högpresterande professionell produkt, som är designad ner in i minsta detalj. Den traktordragna krossen
kör jämnt och bekvämt längs de allra gropigaste vägarna, tack vare en fjäderboggi. Den har plats för upp till 1 800 liter konserveringsmedel.
Det finns flera olika transportalternativ.
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Modell

W-Max 10 F

W-Max 10 C

W-Max 20 C

Kapacitet  ton/h

10-30 ton/h

10-30 ton/h

25-60 ton/h

1000 rpm

1000 rpm

1000 rpm

1000 kg

1900 kg

2900 kg

2800 l

2800 l

6500 l

Transmission
Vikt / kg
Matarvolym med extra utrymme
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Krossensilering för framgångsrikt jordbruk!
Murska spannmålskrossar har blivit kända för deras kraft och deras hållbara valsar. Murska-maskiner är enkla att
använda och underhålla. Driftssäkerheten har bekräftats globalt under alla förhållanden och omständigheter.
Murska-fabriken kommer att finnas där för Dig om du behöver oväntat underhåll
när du är i full gång med ditt arbete. Vår effektiva reparationstjänst
och snabba reservdelsleveranser innebär kortare avbrottstider.
Murskas erfarenhet inom krossning går tillbaka till 1969.

Brett utrustningssortiment
•  Trailerchassi för Murska 350-1000 spannmålskrossar
•  Bagger tubpackningsmaskin
•  Syraflaskställ för en 200-literstunna med lyft
•  Extra matare
•  Valsstorlekar: 2 mm och 3 mm spårmönster och spot flute
•  Tre gånger mer driftstid med supervalsar

Utrusta din spannmålskross med en
tubförpackningsmaskin
Konservering av spannmål i en plasttub är en kostnadseffektiv och enkel lösning Inget behov av att investera i dyra siloanläggningar och byggnadsprojekt

Murska 350 S2

Krossen har en trepunktskoppling och kraftförsörjs vanligen av en
traktor. Kraftbehovet är 30-40 hk och 15 kW med en elektrisk motor.
Kapaciteten vid fuktig spannmålskrossning är 5 t/h och för torr spannmål 3-10 t/h, beroende på valsytan.

Murska 700 HD

Den minsta HD-modellen är Murska 700 HD, som är utmärkt på medelstora och något större gårdar. Krossen är utrustad med kugghjulsdrivna särskilt härdade valsar, som kan krossa miljoner kilo foderspannmål. Kapaciteten för fuktig spannmål är 10 t/h och för torrt spannmål
8-20 t/h, beroende på valsytan.
Traktorkraftbehovet är 70-80 hk.

För större gårdar och entreprenadsarbete
och gemensam användning.
Murska 1000 HD

1000 HD, en större modell i HD-sortimentet, liknar 700 HD och har
samma tekniska specifikationer, men är utrustad med längre valsar
och en större behållare. Krossningskapaciteten för fuktigt spannmål
är cirka 15 t/h. Effektiv drift av Murska1000 HD kräver en traktor på 8090 hk. Krossen har kapacitet att mala nästan 30 t/h av torr spannmål
med valsar med spår på 2 mm.
Murska 350-1000-krossar kan utrustas med ett transportchassi, som
inkluderar två ställ för syraflaskor på 200 liter och en lyft som tillval.

Murska 1400 S 2x2

Murska 1400 S 2x2 är utrustad med en unik valskassett, som drivs av
fyra kugghjul, vilket erbjuder en krossningskapacitet på upp till 20
t/h. Traktorkraftbehovet är 140 hk. Krossen har ett luftfjädrat transportchassi, vilket möjliggör snabba förflyttningar mellan arbetsplatser. Standardutrustningen inkluderar en hydraulisk vinkling av elevator, arbetsbelysning och en verktygslåda. Murska 1400 S 2x2 är en idealisk maskin för krossning av stora mängder foderspannmål på kort tid.

Murska 2000 S 2x2

Murska-valskrossen, som är utrustad med tubpackare, tillsätter
konserveringsmedel och förpackar den skördefuktiga
spannmålen i en lufttät plasttub - i en enda process.
Den krossade spannmålen är färdigt foder, som
passar för alla typer av boskap. Tuben kan fyllas till
en längd på 60 m, vilket innebär att en säck med
måttet ø 2,0 m kommer att ha plats för runt 180
m³ högkvalitativt kompaktförpackat spannmål.
Öppningen i säcken är enkel att hantera och lämpar
sig även för mindre förbrukning.
Tubförpackning är särskilt praktiskt på gårdar som köper
in en del av sitt spannmålsfoder.
Ofta levereras spannmål oregelbundet och det kan
förekomma avbrott på flera dagar i krossningsarbetet.
I händelse av tubanvändning, kan konserveringen
avbrytas utan några ytterligare arbetsfaser.

Murska Bagger

Murska Bagger är en separat förpackningsmaskin
som kan anslutas till en kvarn eller en
matare. En Bagger med en matare kan används
för konservering av inte bara spannmål, utan
även andra material.

De tekniska specifikationerna för Murska 2000 S 2x2 är samma som
för dess mindre version, 1400 S 2x2, men med en högre krossningskapacitet på 30 t/h. Detta är vanligen tillräckligt för även den mest upptagna jordbrukaren eller entreprenören.
Ett klokt val, om tiden är dyrbar.

Se tekniska specifikationer på nästa sida.
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Tekniska specifikationer

350 S2

Murska elevator som
tillvalsutrustning för
din bagger/packare

Kapacitet t/h

5-10 ton/h

700 HD
10-20 ton/h

Transmission

540 rpm

540 rpm

540 rpm

540 rpm

540 rpm

Vikt  / kg

605 kg

1087 kg

1400 kg

2840 kg

3290 kg

Behållarvolym

1890 l

2770 l

3380 l

6500 l

6500 l

Modell

1000HD
15-30 ton/h

1400 S2x2
20-40 ton/h

2000 S2x2
30-50 ton/h

För situationer där en transportör är nödvändig
utöver packaren, exempelvis när spannmålen
krossas på fältet direkt från skördetröskan till kärran.
Monteringen är enkel, exempelvis med hjälp av
en frontlastare. Utrustad med
snabbkopplings-anordning.
Elevatorn drivs av en hydraulisk
motor och har en hydraulcylinder för
lutningsvinkeln.

Murska påfyllningsenhet

Den bakre elevatorn passar alla baggermodeller.

• Murska påfyllningsenhet kan användas tillsammans med en matarvagn på räls, en fast foderblandare
eller en våtfoderfördelare, etc.

• Eftersom påfyllningsenheten är utrustad för eldrift, är den enkel att placera för drift
• Fodersilons främre och bakre paneler kan öppnas

Murska fyllningsenhet universell transportör

Murska påfyllningsenhet
•
•
•
•

Den automatiska påfyllningsenheten erbjuder
tillfällig förvaring av exempelvis krossad spannmål och torr spannmål, såväl som att den fungerar som en buffertenhet
En robust 6 m3-behållare.
Bottenmatta med dubbla Evart kedjor och medbringare.
En pålitligt elevator från fodersilo till Kross/mixer

Tekniska specifikationer

Fyllningsenheten överför spannmålen till spannmålskrossen, släpet, lastbilen eller silon och avlägsnar behovet av ytterligare en arbetsfas, exempelvis
användning av en lastare. Spannmålen blir renare
och det blir mindre slitage på spannmålsskruvar
och krossvalsar. Transportörens kapacitet är  cirka
60 t/h.

.
Kapacitet på runt 60 t/h

Elektrisk motor:
Bottentransportband

2,2 kw + 1,5 kw

Elevator

2,2 kw

Fodersilovolym

6,7  m3

Bottentransportbandkedja

Evart 74

Påfyllningsenhen fyller packaren

Stor behållare

Påfyllningsenheten är lätt att transportera
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Murska valskrossar för bearbetning av torrt
och syrabehandlad spannmål

Murska spiraldelar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valskrossen används för krossning av torr spannmål, för tillverkning av gröpe,
vilket är mera lämpligt för boskapsfoder.
Murska 220 SM är en modern, högeffektiv valskross
för krossning av torrt och propansyrehaltig spannmål.
Den är ett resultat av långsiktig produktutveckling och
fungerar lika bra i en automatisk matningskedja eller i
ett manuellt matningssystem.
Valsarna befinner sig i hjärtat av kvarnen och därför
har de ägnats särskild uppmärksamhet. De är fjäderbelastade, kugghjulsdrivna (med båda valsarna i drift)
och härdade. Sköldmagneterna skyddar valsarna från
metaller.

Mellanutlopp, öppen modell
Mellanutlopp, med spjäll
Rörkoppling
Spiral för ø75/ø110 mm rör
HD-spiralrör: böjning 45°, ø75/ø110 mm
HD-spiralrör: rakt ø75/ø110 mm
Silobottenmatare med fyllningsjustering
Silobottenmatare med fyllningsjustering, rund
Fyllningshuvud för spiral, justerbar fyllningsvolym
Fyllningshuvud för spiral, med lager
Tömningshuvud, med lager
Tömningshuvudmotor
1+2 Tömningshuvudmotor
Kontrollcentral och detektorer

Tömningshuvudmotor
•  Motorer 0,75 kW - 2,2 kW
•  Rotationshastighet efter
    behov

1+2 Huvudmotor
för tömning
•  Där spiraltransportbanden
    möts
•  Positioner för detektorer
•  Motorer  0,75 kW - 2,2 kW
•  Rotationshastighet efter behov

Valsytan är utrustad med antingen ’spot flute’ eller 2
mm-spår. Spot flute-valsar är lämpliga för användning
med torrt
eller syrligt spannmål. Valsar med 2 mm-spår kan även
krossa ärtblandningar.

and Murska raka transportb ttning
effektiv spannmålsförfly ning för

Eftersom det är möjligt att starta Murska 220 SM med
spannmål mellan valsarna, kan den även installeras
direkt under en silo.
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Murska raka transportban ål och foder.
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Brett sortiment av utrustning för förflyttning
av spannmål till/från krossen

              Bottenmatare                           Toppmatare                Sugpåfyllningsenhet     

Kombinerad
påfyllningsenhet

Tekniska specifikationer
Genomströmning

600-1500 kg/h

Strömkrav

4  kW

Höjd

650-1300 mm

Vikt

600 mm

Längd

830 mm

Vikt

180 kg

Behållarvolym

20 l

Sköldmagneter

2 x ø80 mm
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