
Agri Automation

• Stand-alone of i.c.m. met een Stienen voermanagementcomputer
• Nauwkeurige voerregistratie op basis van gewicht (max. 9-11 ton/uur)
• Aansturing van 1 silovijzel
• 3 Aansturingsmogelijkheden van voerdosering
 (sensor / puls / voermanagementcomputer)
• Roestvrijstalen weegbunker
• Voercurve instelbaar met behulp van 24 knikpunten  
• Storingscodes uitleesbaar op het display
• Weergave van voer- en waterdata
• De PFB-35 is leverbaar met een PFB-SV wisselklep

Robuuste en intelligente voerwegers
PFB-35 / PFB-70
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VOERWEGER

WISSELKLEP

Restvoer detectie Restvoer  detectie

PFB-SV binnen de varkenshouderij

Weegbunker PFB-35 PFB-70 

Afmeting excl. PFB 555 x 
590 x 

545 mm

750 x 
750 x 

750 mm

Afmeting incl. PFB 555 x 
590 x 

665 mm

750 x 
750 x 

850 mm

Gewicht 42 kg 62 kg

Bunkerinhoud 64 dm³ 115 dm³

Type load cell LOC-50 LOC-100

Vrije ruimte onder 
weegbunker

min. 
150 mm

min. 
50 mm

De PFB-35/PFB-70: zelfstandig werkende voerwegers van Stienen BE
Stand-alone: De PFB-voerwegers (inhoud weegbunker 35 respectievelijk 70 liter)                   
registreren de gevoerde hoeveelheid voer op basis van een zeer nauwkeurige                           
gewichtsmeting. Het display informeert u over voerhoeveelheden en wateropna-
me. Beide voerwegers zijn uitgerust met een geheugenchip waarin alle instellingen 
bewaard worden. Mocht de spanning wegvallen, blijven deze instellingen toch 
behouden. De PFB-35 en de PFB-70 sturen zelfstandig één silovijzel aan. 

Als onderdeel van een voersyteem: Voerkosten zijn een belangrijke factor in elk 
bedrijf. Door de voerwegers van Stienen BE te koppelen aan een Stienen voer- 
managementcomputer beheerst u deze kostenpost zo efficiënt en zorgvuldig   
mogelijk. Het mengen van verschillende grondstoffen, doseren voor verschillen-
de diergroepen, beheren van de silovoorraden en diermanagement zijn enkele     
functiemogelijkheden. Een duidelijk overzicht van de actuele situatie van uw voer-
systeem is altijd binnen handbereik. 

Technische specificaties

De PFB-SV is een opvangbunker met ingebouwde wisselklep voor de aansluiting van twee gescheiden vijzelbakken. Het geheel 
wordt gemonteerd onder een PFB-35 voerweger en aangestuurd door een voermanagementcomputer. Op deze manier heeft u een 
100% gescheiden voersysteem. Voordelen zoals voertijdreductie ten gevolge van het buffersysteem en geen verspilling meer van 
restpartijen maken het systeem zeer interessant. Zo kan bijvoorbeeld de pluimveehouder met ouderdieren, de hanen en hennen 
gelijktijdig voeren. Binnen de varkenshouderij wordt de wisselklep ingezet voor het simultaan vullen van afvoervijzels in meerdere 
stallen.

PFB-35 / PFB-70

Algemeen
• 24Vac-50/60Hz ±10% voedingssp.
• 25VA maximale aansluitwaarde 
• beschermklasse: IP-54
• afmetingen: 235 x 170 x 90mm
• ABS behuizing
• min. omgevingstemp.: -5°C
• max. omgevingstemp.: 40°C

In- en uitgangen 
• 1 contactingang t.b.v. extern 
 startcommando
• 1 contactingang t.b.v. waterteller
• 1 load cell ingang 15mV
• 1 open collector pulsuitgang
 35Vdc/20mA
• 1 storingsrelais 24Vdc/2A
• 1 voersensor 24Vdc/2Va
• 1 losklep 24Vdc/0,3A

Opties
• functionele uitbreiding d.m.v. 
 Module-bus en/of FN-bus
• communicatie via RS-485 print

PFB-SV Wisselklep

PFB-SV binnen de pluimveehouderij


