
MINKPRODUKTER
I KOMPOSIT



GYLLEANLÆG

GYLLERENDER

Gylleanlæg-vacuumsystem sikrer at gyllen 
ikke recirkuleres med risiko for spredning 
af sygdomme. Pumpestationen kan suge og 
trykke op til 500 meter.

FORDELE
• Ingen recirkulation af bakterier / sygdom.
• Ingen svovlbrintedampe der dræber dyrene og 

lugter ubehageligt for omgivelserne.
• Optimal driftsikkerhed.
• Lave driftudgifter.
• Fjernbetjening af anlæg.

Minkgyllerende til opsamling og udslusning af 
gylle fra minkfarme.
De meget glatte overflader sikrer en lav friktion 
og dermed optimal flow ved udslusning.

Nem og hurtig rengøring af gyllerender.

Monteret gyllerender.

Trapetzrende kan udligne et fald på op til 
30 cm. med trinløs justering.

Minkgyllerende med pumpestation.

Pumpe i pumpestation.
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KONSTRUKTION
En drejelig/justerbar bøjle monteret på 
ophængsbeslaget udligner for skævheder.
Med meget glatte indersider og helstøbte nedløb 
er det let og hurtigt at skubbe gyllen i renderne 
og nemt at rengøre.



OVERPUMPNINGSRØR

SP HEGNSPLADE

Overpumpningsrør til overpumpning af 
gylle i gyllebeholder.

Overpumpningsrøret er specialkonstrueret, 
således at den udleder luft fra gyllen, inden 
gyllen tilgår gyllebeholderen.

Overpumpningsrørets 180o bøjning er med 
større diameter og volumen samt udført  
med udluftningsstuds, der sikrer den 
effektive udluftning, og minimerer risiko for 
tilstopning. 

Overpumpningsrør med udluftning.
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TILBEHØR
SP Hegnsplade leveres tillige med hjørner i 45o 
og 90o samt med endeafslutninger.

SP Hegnsplade anvendes f.eks. til vedligehold-
elsesfrit hegn, hegn med beplantning, hegn der 
skal delvis i jorden (minkfarme) samt som 
beklædningsplade og tagplade.

DIMENSIONER
Profil:  P6.
Bredde:  1060 mm.
Længde:  2250 mm.
Vægt:  Ca. 12 kg.
Farve: Lysegrå.

SP Hegnsplade
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FANGARME

HJØRNEOVERDÆKNING

Minkfælden placeres tæt op af hul 
for at lede minken ind i fælden.

SP Hjørneoverdækning yder tillige 
vejrligsbeskyttelse.

DIMENSIONER
Længde: 1200 mm.
Bredde: 85 mm.
Højde: 1000 mm.

SP Fangarme til indfangning af mink.
Opstilles ud fra hegn og mure så mink 
standses og ledes til den opstillede fælde.
Til etablering på minkfarme iht. 
”Lovbekendtgørelse nr. 432 af 9. juni 
2004”..

SP Hjørneoverdækning til indfangning af mink.
Opstilles i hjørner ved hegn og haller. 
Minken søger ind i hjørnehullet og ledes til 
den opstillede fælde.
Virker samtidig som beskyttelse for den 
fangede mink mod stærk sol og regn.
Til etablering på minkfarme iht. 
”Lovbekendtgørelse nr. 432 af 9. juni 2004”.

Fangarme placeret ved port.

Hurtig og nem montage/nedgravning af 
fangarm.

DIMENSIONER
Længde: 1150 mm.
Bredde: 750 mm.
Højde: 830 mm.

KONSTRUKTION
SP Hjørneoverdækningen er konstrueret med 
flangekanter, så den ved nedgravning låses 
stabilt fast i jorden.

KONSTRUKTION
SP Fangarmen er konstrueret med flange-
kanter, så den ved nedgravning låses stabilt 
fast i jorden.


