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Yrsa Lunchlåda
Smart lunchlåda för din häst.
Lådan skruvas upp i rastfållan eller hagen på två stolpar cirka 1-1,2 mm under lådan.
Mått på lådan B 600xD 400x H 600 mm. Loket lutar framåt med ett enkelt lås.

Lunchlåda, pris 3 950 :-

Yrsa Lunchgrind
Förbered samma antal högar hö som hästar i hagen. Med ett
magnetfäste och ett batteri ställs grinden in på önskad utfodringstid. ( exempel kl: 12.00). När klockan slår 12.00 åker
repet upp och hästarna kan gå in och äta. En effektiv smart
lösning till bra pris.
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Hö
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Lina med handtag
Paketpris:
Magnet + magnetankare, skruv samt styrskåp för
batteri och fjädrande draglina
med handtag. Batteri ingår ej.
Pris 2 950

Styrenhet för batteriet
Pris 1 700 :-

• Tål sparkar och tryck
• Rostfria gångjärn
• 2,8 mm plåt

Styrenhet

:-

Batterilåda

Utfodringslösningar!

Yrsa elskåp
Anslutning 220 V / 24 V till
automaterna.
Mer fakta på sid 2.

Insläpp hage

Pris 4 610 :-

Batterilåda. Batteri ingår ej.
Moms och frakt tillkommer på alla priser
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Magnetfästen+ rep
Moms och frakt tillkommer på alla priser
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Höautomater för hästar
Flera smarta lösningar för boxen, uteboxen och hagen!

Yrsa AB
1. Foderskåpet öppet med två högivor

2. Första högivan har fallit ner.
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Yrsa ”Small” 2x80 liter

3. Andra högivan har fallit ner.

Yrsa Small har ett mindre skåp och rymmer mindre högivor.
Passar i stall med islandshästar, ponnyer eller andra hästar
där högivan är ca 2-3 kg per dag. Yrsa Small har två fack.

Måtten är 500 x 700 x 500 x höjd 1070 mm
Foderskåpet stängt

Foderskåpet fylls med hö

Yrsa AB - Höautomat för häst

Fodra utifrån

Yrsa höautomater utfodrar dina hästar automatiskt vid två klockslag som du
själv bestämmer. Förbered foderskåpet med hö innan du går hem och hästen
får flera utfodringstillfälle under kvällen/ natten. Yrsa höautomater finns i

Yrsa ” outdoor ” skruvas fast på insidan av
boxfront med 2st m 10 x 70 med mutter, öppna dörren på skåpet mot stallgång och lägg

tre modeller varav Yrsa ”Large” är den största på 140 liter och fyller upp till
10 kg. Alla foderskåp är gjorda av sparktålig 2,8 millimeter plåt och för att
förhindrade skaderisker är samtliga skåp bockade i nederkant. Alla typer av
grovfoder kan användas så som hö, hösilage, ensilage och halm.

i grovfodret. Skåpet rymmer 8 -10 kg. Skruv
medföljer. Skåpet inne i boxen tar minimal
plats.

Yrsa ”Large” 2x140 liter
Yrsa Large är lätt att montera. De skruvas i bakre
hörnet av boxen med åtta skruvar. Du öppnar
dörren på skåpet och viker upp två luckor.
Därefter fyller du på hö på i varje lucka och stänger
sedan dörren. Använd gärna tillhöraden väggfästen,
se baksida.

Yrsa Elskåp
Elskåpet är förinställt för två givor; exempelvis klockan fem på morgonen och klockan
ett på dagen. Men du kan ställa in vilka tider du vill. Går även att anknyta till stallet
belysning så att det tänds samtidigt som höluckan faller ner. Strömmen till Yrsa
foderautomat är 24 volt.

Fakta:
• Kan styra upp till 45 foderautomater • Fri kontakt för styrning av belysning under utfodring (max 8A 230V) • UL 94-5V godkänd för installation i lantbruk
• Svensktillverkad, 2 års garanti

• Fri kontakt för t.ex styrning av belysning (max 8A 230V)

• Skyddsklass IP 65

• Utfodringstid Grupp 1 (undre lucka)

• Knapp för handutfodring

• CE- Märkt

• Utfodringstid Grupp 2 (övre lucka)

• Kapsling i Polykarbonat halogenfri glasfiberförstärkt

• Förinställd för sommar/vintertid
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Pris 7 750 :-

Yrsa ”Large” 2x140 liter
Foderskåpet inne i boxen

Yrsa Large är vår mest populära modell. Den rymmer hela 8-10 kg per
fack och används till stora hästar som äter större högivor.
Yrsa Large har två fack totalt på 140 liter.

Foderskåpet inne i boxen

Storsäljare!
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Yrsa ”Outdoor” 2x140 liter
Outdoor monteras med åtta skruvar och
kräver en öppning i gallret. Yrsa Ourdoor
används tillsammans med Yrsa Elskåp.

Måtten är 700 x700 x 780 x höjd 1200 mm

Yrsa ”Outdoor” 2x140 liter

Yrsa ”Small” 2x70 liter

Yrsa ” Outdoor ” skruvas fast på insidan av boxfront med 2st m 10 x 70
med mutter. Öppna dörren på skåpet mot stallgång och lägg i foder,

Yrsa ”Small” har ett mindre skåp och rymmer mindre högivor.
Passar i stall med islandshästar, ponnier eller andra hästar där
högivan är cirka 2-3 kg/ fack.
Yrsa Small är lätt att montera. De skruvas i bakre hörnet av boxen med åtta
skruvar. Du öppnar dörren på skåpet och
viker upp två luckor. Därefter fyller du
på hö på i varje lucka och stänger sedan
dörren. Använd gärna tillhöraden väggfästen, se baksida.

Pris 7 750 :-

den rymmer 8 till 10 kg hö per fack. Skruv med följer.

Måtten är 500 x 700 x 500 mm

Pris 8 716 :Moms och frakt tillkommer på alla priser
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