
Dopravníky krmných směsí Roxell
Pro přepravu krmných směsí na drůbežích a prasečích farmách nabízíme 

dopravníky Roxell, které se vyznačují vysokou kvalitou, bezporuchovostí, 

dlouhou životností a především šetrnou přepravou různých druhů krmiva. 

Multifl ex
Spirálový dopravník Multifl ex umožňuje okruh 

přepravy krmiva pro jednoduchá uspořádání budov. 

Tělo dopravníku tvoří trubky Novicor pro vysoké 

zatížení, odolné UV záření a teplotě, a kolena 

z nylonu nebo manganové oceli. Transport krmiva 

uvnitř trubek zajišťuje bezhrotý šnek vyrobený 

z plochého drátu, který nikterak nepoškozuje 

přepravované krmivo. Dopravník tak zajišťuje 

bezpečnou přepravu různých druhů krmiva a jeho 

výkon se pohybuje od 600 do 3 000 kg za hodinu.

Discafl ex
Terčíkový dopravník zajišťující bezpečnou dopravu 

různých druhů krmiva. Discafl ex může být 

napojen přímo na vaše silo nebo může být plněn 

spirálovým dopravníkem Flex-Auger. Nabízí širokou 

řadu možných použití a výkon 1 400 g za hodinu. 

• Bezpečná doprava nepoškozeného 

krmiva ke zvířatům díky bezhrotému 

šneku z plochého drátu

• Trubky NOVICOR™ s nízkým třením 

zabraňujícím přilepení krmiva

• Odolnost, uživatelská přívětivost 

a jednoduchá údržba

• Funguje nezávisle na obsazenosti stáje

• Po montáži není potřebné žádné další 

seřizování šneku

• Řetěz ze speciální ocelové slitiny 

s vysokou pevností

• Pohonná jednotka se začleněným 

bezpečnostním tlakovým spínačem

• Hliníková rohová kola, ocelové trubky 

a nerezová pohonná jednotka 

• Vysoká odolnost a spolehlivost

• Přeprava různých druhů krmiva
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Flex-Auger
Spirálový dopravník Flex-Auger umožňuje zajistit 

okruh přepravy krmiva i pro složitá uspořádání 

budov. Zaručuje bezpečnou přepravu různých 

druhů krmiva (pelet, obilí, směsných krmných 

dávek apod.) a bez ohledu na výškové rozdíly 

nebo rozmístění pracovišť v budově může 

dopravit krmivo do všech budov z jediného 

centrálního místa.

V nabídce je řada modelů s rozsahem přepravní 

kapacity od 500 do 4 500 kg/h. K dispozici jsou 

v různých průměrech. 

• Jedinečný cirkulační distribuční systém 

(CDS) pro aplikace s klecemi pro brojlery

• Funguje nezávisle na obsazenosti stáje

• Pro nejsložitější uspořádání budov

• Možnost přímého připojení k vašemu 

krmnému zásobníku 

• Vysoká odolnost a spolehlivost

• Řetěz ze speciální legované oceli 

s bezkonkurenční pevností v tahu

• Nylonová nebo hliníková rohová 

kola, ocelové trubky, hnací jednotka 

z nerezové oceli

• Závěsná varianta – dopravník 

Flex-Auger Overhead
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