
Grovfôrblandere: 
Valg av størrelser 
og løsning

Les mer her: 
https://www.felleskjopet.no/innendoersmekanisering/grovforutstyr/ 

Finn dine salgskonsulenter på I-mek og Landbruk her: 
https://www.felleskjopet.no/salgs-og-fagkonsulenter/



Vertikale blandere/mixere fra DeLaval og TKS 
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Vertikale blandere – stående snegle/skrue(r)

• God på all slags fôr
- Runde- eller firkant-baller, kuttet eller ukuttet - høy, halm og 

gras.

• For lite fysisk struktur i rasjonen er et problem hos noen
- Fôr blir mer «most» enn det blir kuttet.
- Liten motorkraft (traktor eller elektrisk) er oftest en årsak til 

lang blandetid – sammen med «slitte» kniver og snegler.
- 12-14 omdreininger på snegler er å anbefale for at det ikke 

blir «mosing», men god blanding/kutting.
- 16-20m³ mixer bør gjøre jobben på ca. 20-25 minutter. 
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Størrelse på fullfôrblander?
• Faktorer som spiller inn for hvor stor blander en skal velge:

- Eksempel: 1,8 m³ pr. 10 melkekyr pr. døgn er normalt.  Så kommer et 
behov i år med mer halm, som gjør at en kanskje må beregne 2,5 m3 i 
stedet. For å illustrere dette, kan en si at en halmball og en tørr rundball 
av gras neppe går i en 9m³ -mixer.

- På en 20m³ -blander av samme merke har en sett eksempler fra 3 til 6 
rundballer, alt etter TS% kan variere i den.

- En rundball med 50 % TS vil kunne kreve det dobbelte av volum i 
forhold til en på 25 % TS.

• Størrelsen på fôrblander vil selvsagt også avhenge av hvor lenge 
en blanding tåler å ligge i mikservogna.

- Temperaturen, TS-% og fôrmidler (mask tåler for eksempel ikke å ligge 
særlig lenge).

- Bland gjerne mer enn en gang i døgnet, men dette avgjøres av TS% og 
volum i praksis. 
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Litt om hastigheter på skruer på blandere

• TKS har 14 o/min som laveste hastighet på blanderen, 15 o/min 
som middelhastighet og 17 o/min på høy hastighet. Disse kan 
låses hvis du vil. I tillegg finnes et autohastighets-valg, der 
programmet styrer selv etter belastning på skruer. Det kan da 
variere mellom 11 til 23 o/min under blanding, og mellom 8 og 23 
o/min under utfôring.

• DeLaval har 18 o/min på 8 m³ -blander, 12 - 25 o/min på 10 og 
12 m³ -blandere, 10 til 20 o/min på 16 m³ -blandere og 10 til 20 
o/min på 19 og 22 m³ -blandere. DeLaval bruker sin egen 
spesielle «norskutviklede» snegle for krevende grovfôr. Dette har 
vi mange referanser på i fra hele landet.  Det er styringen med 
frekvensomformeren du kan stille inn dette på. 
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Traktor eller stasjonær blander

• Traktor – dieselforbruk og kostnad opp mot el-kostnad – et 
anslag:

- 10-15 l diesel pr time

- 45 min pr dag = Ca. 275 timer i året

- Dieselkostnad = Ca. 28.000 kr pr. år?

- En 45 kw el motor med samme tidsforbruk tilsvarer ca 12.500 kr pr. 
år? (beregnet med strømpris kr 1 pr. kw)

• En dansk test viser dette (kraftbruk kw pr. m³):

- Traktordrift 4,0 – 5,0

- Stasjonær 1,0 – 1,5 
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Strømbehov blandere

• Strømbehov stasjonære DeLaval blandere(leverer trafo til 230V):
- 30 kW (8-12 m³ mixere)  Sikringsstørrelser 400V – 50A / 230V – 80A

- 37 kW (14-25 m³ mixere) Sikringsstørrelser 400V – 63A / 230V – 125A 

Strømbehov stasjonære Tks blandere:
- 22 kW (9 m3 mixer) Sikringsstørrelser 400V – 50A / 230V – 80A

- 30 kW (11 m3 mixer)    Sikringsstørrelser 400V – 63A / 230V – 100A

- 37kW (15 til 25 m3 mixere) Sikringsstørrelser 400V – 80A / 230V – 125A
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Fôrbrettbredder ved forskjellige distribusjoner

• Stasjonær mikser og:

- Distribusjonsvogn, Avant ol 1,6 – 2,6 m

- Bandfôring 1,0 m – 3,5 m

• Traktormikser

- 4,0 – 6,0 m

• I et nybygg på 1000m² - Hver m² er på rundt 2.500 kr

- Dvs. i et nybygg på 42 m lgd – hvor en øker fôrbrettbredden 2 m 
øker byggekostnaden med ca. kr 210.000,- 
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DeLaval stasjonære blandere
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• Leveres i 6 størrelser; 8,10 og 12 m³ med en skrue og 30kW motor 16, 19 og 
22m³ med to skruer og 37kW motor

• Testet og utviklet i Norge, med vanskelig norsk fôr – har resultert i en helt 
spesiell mikseskrue med unik form som fikk «2 aks» under nyhetskåringen på 
Agroteknikk 2012.

• Selvforklarende styreskap som gir enkel bruk også for avløser etc.

• Alle styreskap leveres i 400V for best mulig utnyttelse av motoren

• Mikseren leveres som en enhet – enkel montering og oppstart 



Mikseprinsipp DeLaval vertikal blander

• Prinsippet med blanding i en vertikalmikser er at fôret i bunn av beholderen 
skal skrus opp av mikseskruen, for så å falle ned på utsiden av denne for 
blanding. For at dette skal skje må det dannes ”lommer” i mikserkammeret 
hvor fôret kan falle fra toppen og ned.

• Mikserskruen er den klart viktigste enheten i en Vertikal mikser. I VSM er 
denne skruen trekantformet i bunn, noe som gir tre lommer som vandrer 
rundt i mikseren sammenlignet med en sirkulær skrue som ikke skaper 
disse rommene. Kutting skjer ved at skruen roterer raskere enn fôret pga. 
friksjonen mellom fôr og beholderens vegg. 
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Trekantskrue

• Trekant VS. rund skrue:
- Mer plass i bunnen

- Bedre plass for nedslipp av fôr 
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Justerbare kniver samt motstål for skruene

Alle kniver bortsett fra toppkniv 
og nederste kniv er justerbar i 
to posisjoner, for best mulig 

tilpassing til gårdens fôr med 

tanke på kutte-aggresivitet og 
blandetid.
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Hver skrue har to motstål 
som brukes ved blanding av 
lette materialer som halm 
og høy.

En ekstra utmatervinge med 
nyutviklet form sørger for 
bedre utlasting av mikseren.



DeLaval Optisteel

• Blandere – Heavy duty alternativ

- DeLaval har lansert et eget spesialstål for blandere – kalt 
OptiSteel. Dette er utviklet spesielt for miksere og den belastning 
skrue og kammer utsettes for. Stålet er en blanding mellom rustfritt 
og vanlig stål for å få de beste egenskapene fra hver ståltype. Det 

spesielle med stålet er at det inneholder 13% Cr, dette gjør 
Optisteel tre ganger mer motstandsdyktig mot slitasje av friksjon, 
og 250 ganger mer motstandsdyktig med rust/korrosjon! 
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OptiSteel



DeLaval Traktorblandere finnes i 4 størrelser
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12m³, 16m³, 19m³ og 22m³ kan leveres.



FeedMixer TKS

Automatisk fôring med TKS – srt landbruk for smarte bønder

- Svinger som er knekt gir bedre rotasjon av massen i mixer, dette 
er viktig både for blandetid og utmating

- 20mm godstykkelse som standard på blandeskruer
- Kan leveres med rustfrie skruer
- Styring ferdig testet fra fabrikk
- Jevn utmating fra første fôring
- Kan leveres med et kort transportbelte ut fra luken

- Rustfri innleggsplate nederst på mixer er mulig 



Styring Feedmixer
- Display med 10m kabel
- Hastighetsregulering på skruer, alt etter belastning

- Varsel ved lyd dersom belastning er over max tillatt

- Mixer kan starte et FeedBelt og mate ut en programmert 
mengde opp til 16 ganger i døgnet

- Øker hastighet på skruer for tømming, vekt og tid er 
justerbart

- Inneholder styring for to transportører, begge starter på 
likt, men kan ha ulikt stopp tidspunkt

- Reverserer ca. 1/2 omd. ved oppstart

- Automatisk stopp dersom ikke vekt i mixer minker
- Mulig å stille inn hvor mye luken skal åpne, viktig for å få 

jevn utmating

- Frostsikring, skruer kan kjøres for å hindre fastfrysing
- Måling av strømforbruk
- Timeteller på blandemotor, antall lukeåpninger og 

motkniv inn/ut bevegelser, App for kontroll av mixer via 
mobil

- Alt er testet og montert fra fabrikk 



FeedMixer + Magasin

- Liten Mixer med magasin
- Mindre strømbehov
- Unngår fare for varmgang
- Lastehøyden blir lav
- Mulighet for å blande fôrslag




