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5   Sammanfattning  Projektet Wet Grain in Package finansierades av Interreg Botnia-Atlantica och övriga finansiärer var Österbottens Förbund, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Regional Jordbruksforskning för norra Sverige och Yrkeshögskolan Novia, Norska IR-middler (Nordland fylkeskommune, Fylkesman i Nordland och Fylkesmannen i Troms).  Projektdeltagare var RICE SMP Svensk Maskinprovning (SMP) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) från Sverige, Yrkeshögskolan Novia från Finland och Norsk institutt för bioekonomi (Nibio) från Norge.  Syftet med projektet Wet Grain in Package är att öka lönsamheten för spannmålsodlingen i Botnia-Atlantica området.  Om man i programområdet använde sig av krossensilerad spannmål som djurfoder, istället för torkad spannmål, kunde spannmålen tröskas vid en betydligt högre vattenhalt. Ensilering möjliggör en två till tre veckor tidigare skörd än om spannmålet tröskas med avsikt att torkas. För att göra metoden krossensilering av spannmål lämplig för även mindre gårdar och att göra krossensilerad spannmål till handelsvara utvecklar projektet packning i storsäck. Därutöver tittar man även på livscykelanalyser samt mognadsmodeller. Denna rapport beskriver teknikutvecklingen i projetet. Vid slangensilering är porvolymen ca 38%. Denna bör kunna sänkas till ca 20% för att få högre volymvikt och ett lagringsstabilare foder. För att få ett packningssystem som fungerar oavsett vattenhalt har storsäck med innersäck valts. Bäst fungerar det om balen packas stående.  Summary The Wet Grain in Package project was financed by Interreg Botnia-Atlantica and the other financiers were Ostrobothnia Association, County Administrative Board of Västerbotten, County Administrative Board of Västernorrland, County Administrative Board of Jämtland County, Regional Agricultural Research for Northern Sweden and Novia Polytechnic, Norwegian IR-middler (Nordland County Council, County Councilman in Nordland and Shire Man in Troms).  The project participants were RICE SMP Svensk Maskinprovning (SMP) and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) from Sweden, Novia University of Applied Sciences from Finland and the Norwegian Institute for Bioeconomy (Nibio) from Norway.  The purpose of the Wet Grain in Package project is to increase the profitability of cereal cultivation in the Botnia-Atlantica area.  If cereals stored as silage were used in the programme area as animal feed, instead of dried cereals, cereals could be threshing at a significantly higher water content. Silage allows for a two to three weeks earlier harvest than if the cereals are threshing with the intention of being dried. In order to make the method of crushing cereals suitable for even smaller farms and to make silage cereals a commodity, the project develops packing in large bags. In addition, life cycle assessments and maturation models are also being looked at. This report describes the development of technology in the project. 



6  In tube silage, the pore volume is about 38%. This should be able to be lowered to about 20% in order to get a higher volume weight and a more sable storage of grain. In order to get a system that works regardless of water content, large bag with inner bag has been selected. It works best if the bale is packed standing up. Yhteenveto Wet Grain in Package -hankkeen rahoittivat Interreg Botnia-Atlantica ja muut rahoittajat olivat Pohjanmaan liitto, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Regional Jordbruksforskning för norra Sverige och Yrkeshögskolan Novia, Norska IR-middler (Nordland fylkeskommune, Fylkesman i Nordland och Fylkesmannen i Troms).  Hankkeen osanottajat olivat RICE SMP Svensk Maskinprovning (SMP) ja Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Ruotsista, Yrkeshögskolan Novia Suomesta ja Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) Norjasta.  Wet Grain in Package-hankkeen tarkoituksena on lisätä viljanviljelyn kannattavuutta Botnia-Atlantican alueella.  Jos ohjelma-alueella käytetään murskattuja viljoja eläinten rehuna kuivattujen viljojen sijasta, viljan vesipitoisuus voi olla huomattavasti suurempi puimisen aikana. Säilörehu mahdollistaa 2–3 viikkoa aikaisemmin sadonkorjuun kuin jos viljat puitaisiin kuivausaikeissa. Jotta viljan murskausmenetelmä soveltuisi pienemmillekin tiloille ja murskatut viljat kauppatavaraksi, hankkeessa kehitetään pakkaamista suuriin pusseihin. Lisäksi tutkitaan elinkaariarviointeja ja kypsymismalleja. Tässä raportissa kuvataan teknologian kehitystä hankkeessa. Letkusäilörehussa huokostilavuus on noin 38 %. Tämä pitäisi pystyä laskemaan noin 20%: iin, jotta se saisi suuremman tilavuuspainon ja paremmin varastoitavaa rehua. Jotta pakkausjärjestelmä toimisi vesipitoisuudesta riippumatta, on valittu suuri pussi, jossa on sisäpussi. Se toimii parhaiten, jos paali pakataan seisaaltaan.   



7  Wet Grain in Package - projektets bakgrund  Projektet Wet Grain in Package finansierades av Interreg Botnia-Atlantica och övriga finansiärer var Österbottens Förbund, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Regional Jordbruksforskning för norra Sverige och Yrkeshögskolan Novia, Norska IR-middler (Nordland fylkeskommune, Fylkesman i Nordland och Fylkesmannen i Troms).  Projektdeltagare var RICE SMP Svensk Maskinprovning (SMP) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) från Sverige, Yrkeshögskolan Novia från Finland och Norsk institutt för bioekonomi (Nibio) från Norge.  Spannmålsodlingen i Botnia-Atlanticaområdet (figur 1) har på grund av ett klimat med korta odlingssäsonger sämre förutsättningar än områden längre söderut både i Norge, Sverige och Finland. Idag torkas den största delen av områdets spannmål i spannmålstorkar efter tröskning.  Eftersom torkningen är mycket energikrävande och kostsam, blir lönsamheten beroende av torktiden. Hur lång tid som krävs för att få spannmålen torr är direkt beroende av spannmålens vattenhalt vid skörd. Torkning är det enda alternativet om spannmål används för livsmedel, men en mycket stor del av områdets spannmål används som djurfoder.    Figur 1. Programområdet för Botnia-Atlantica.  Från början skördade lantbrukare grovfodret (gräs) och torkade det ute på fälten (hö) för att sedan köra hem det för lagring och utfodring till djuren. Senare började man köra in höet när det fortfarande var fuktigt för att minska beroendet av bra väder. Det fuktiga höet sluttorkades med varmluft och fläktar som blåser igenom höet tills det är lagringstorrt. På senare tid så har man till stor del gått över till att göra ensilage av fuktigt grovfoder som lagras lufttätt (tex i en tät plastbal). Ensileringstekniken och framför allt ensilering av vall i paket (rundbalar) har gjort att vallodlingen i området kan konkurrera mycket väl jämfört med andra regioner.   Samma metod som för torrhö användes tidigare till spannmål, där man torkade spannmålen ute på fält för att sedan tröska (skilja kärnan från axet) det på gården. Men numera så tröskar man direkt ute på fältet då spannmålen har en lagringsduglig vattenhalt. Problemet som finns är att inte alla 



8  skördeområden har ett klimat som hinner få ner spannmålen till rätt vattenhalt. I dessa områden så torkar man spannmålen genom att blåsa igenom dem med uppvärmd luft och stora fläktar. Denna torkningsmetod kostar mycket energi i form av uppvärmd luft och drift av fläktarna. Ett ekonomiskt alternativ som tillkommit på senare tid är att ensilera även spannmålen. Krossensilering av spannmålen på motsvarande sätt innebär att spannmålen kan skördas vid betydligt högre vattenhalt och ensileras på motsvarande sätt som vall. I figur 2 finns en illustration för energibehoven vid ett torrt system och ett system med krossensilering.    Figur 2. Illustration av energiförbrukning i torrt respektive krossensileringssystem.  Detta innebär framför allt att skörd kan ske tidigare under odlingssäsongen med bättre klimatiska förutsättningar, ökade möjligheter till mekanisk ogräsbekämpning (slippa spruta gifter), minskad energiförbrukning (ingen energikrävande torkning) och lägre kostnader för konservering (ingen torkkostnad).   Nackdelen att det måste ske i en lufttät behållare. Möjliga alternativ i dag är plansilo, tornsilo och tub (plastslang). Inget av dessa alternativ är lämpliga på mindre gårdar då de har ett för litet dagligt uttag (spannmålen hinner mögla). Man kan inte heller sälja mellan gårdar.  Om man krossensilerar i paket i form av rundbalar eller i storsäck skulle man få ett system som passar mindre gårdar. Ensilering i paket medför också att gårdar skulle kunna packa balar och får en handelsvara som sedan säljs styckvis till t.ex. lantbrukare som behöver spannmål året om och/eller till mindre lantbruk som hade kunnat driva sin gård mer ekonomiskt. Detta skulle även innebära att de som önskar driva sina gårdar mindre arbetsintensivt skulle kunna hyra in lokala entreprenörer som skördar och packar spannmålen på samma sätt som sker för rundbalsensilage i dag.   I de områden där landskapet riskerar att växa igen för att brukarna vill minska sin arbetsinsats skulle det innebära att landskapet fortfarande kan hållas öppet och varierat. Odlingen av både vall och spannmål gynnar den biologiska mångfalden. Det innebär även att lantbruket hålls aktivt och att man därmed behåller landsbygden levande. Hantering av spannmål i "paket" gynnar en lokal 



9  marknad då det blir enklare att hantera och handla med enhetsförpackningar. 
 Syfte Syftet med projektet Wet Grain in Package är att öka lönsamheten för spannmålsodlingen i Botnia-Atlantica området.  Om man i programområdet använde sig av krossensilerad spannmål som djurfoder, istället för torkad spannmål, kunde spannmålen tröskas vid en betydligt högre vattenhalt. Ensilering möjliggör en två till tre veckor tidigare skörd än om spannmålet tröskas med avsikt att torkas. Man kan även välja att krossensilera senare sorter med större avkastning eftersom det stadie där spannmålen torkar ute på fält på strå  inte krävs med denna metod. Krossensilerad spannmål förekommer idag i liten skala i området och förvaras då vanligen i en s.k. plastslang (exempel i figur 3). Systemet med krossensilering av spannmål och förvaring i plastslang är utvecklat i ett tidigare projekt inom Interreg och är en etablerad metod med flera tillverkare av maskiner för detta ändamål. Systemet är både kostnads- och miljöeffektivt men passar bäst för relativt stora gårdar. Med projektet Wet Grain in Package vill man utveckla ett system som passar även mindre gårdar och möjliggöra handel mellan gårdar med förpackningar i mindre enheter än slangen. Paketen skulle motsvara de rundbalar som idag finns för ensilerad vall.   

 Figur 3. Exempel på krossensilering i slang. Förstudie Förstudien ”Optimering av spannmålsensilering” (genomförd inom Botnia-Atlantica) utfördes mars till oktober år 2014 med projektdeltagare från Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Svensk Maskinprovning i Umeå. Syftet var att undersöka vilken enhet (t.ex. säck eller bal) som var mest lämplig för ensilerad spannmål. Man jämförde miljöskäl, utrustning, hanterbarhet och användarnas synpunkter.  Det finns olika sätt att paketera spannmålen i ”enhets paket”. En är att fylla och försluta storsäck med innersäck en annan är att göra inplastade balar. Inplastade balar har fördelen att den tekniken går att rationalisera enklare än fyllning av storsäckar. Exempel på maskiner som kan göra inplastade balar är maskiner från Orkel och Agronic (figur 4). Nackdelen med inplastade balar är att det blir en dyrare teknik och att spannmålen måste ”hålla ihop” tills balen är inplastad. För att spannmålen skall hålla ihop krävs att man packar vid en hög vattenhalt. Om spannmålen går under 35% (även vid denna vattenhalt blir det ett visst spill (figur 4) kan man inte rädda baltillverkningen genom att tillsätta vatten. Detta är ett problem då tekniken måste vara förlåtande för vattenhalt om den ska 



10  fungera som enda hanteringssystem. Måste lantbrukarna hålla även torkningskedjan blir det investeringar i dubbla system och då har vinsten med krossensilering förvunnit.   Figur 4. Exempel på maskiner vid tillverkning av inplastade rundbalar av krossensilerad spannmål. En förstudie visar att det är enklast att börja med att prova paketera spannmålen i en storsäck med en lös innersäck, som är lufttät. Denna teknik har använts tidigare men har frångåtts då tekniken innebär mycket handarbete och problem med att hålla innersäcken i rätt läge. 
 Erfarenheten man drog från förstudien var att en förpackning i form av storsäck med innersäck av samma typ som används för att hantera utsäde (exempel i figur 5) hade störst förutsättning att lyckas.  

 Figur 5. Exempel på storsäck med spannmål.    Det huvudsakliga målet inom Wet Grain in Package har varit att ta fram ett system för att packa, lagra och hantera krossensilerad spannmål i för lantbruket hanterbara paket.  Systemets alla delar skall vara energibesparande samt kostnads- och miljöeffektiva.  



11  För att underlätta införandet av systemet tog projektet även fram modeller för: - mognad (rätt skördetillfälle)  - logistik (planering av skörden) - odlingsstrategier (val av odlingsmaterial, utförande, deklaration av näringskvalitet)  - handel  - ett miljövänligt sätt ta hand om förpackningsmaterialet.    Gränsöverskridande mervärde Genom att i projektet samarbeta över de nationella gränserna vinner man tillgång till kompetens, får tillgång till mer erfarenhet från lantbrukare, en större grupp kan dra nytta av resultaten. Man kan också ta fram underlag åt kollegorna i de andra delprojekten. Det kan vara enkelt för en person att ta fram uppgifterna som en kollega är intresserad av, detta kanske man inte hade gjort annars då det kan vara perifert för den som tog fram uppgifterna. Vi har gemensamt kunnat överföra erfarenheter mellan varandra från våra egna regioner till en helhet för att våra respektive specialistkompetenser skall täcka hela regionen och inte bara just den del där man normalt har sitt arbetsfält. Projektets delområden  Projektet delades in i fem olika huvudaktiviteter: Teknik  Vid SMP utvecklades tekniken för att krossensilera spannmålen i storsäck, och i projektet byggdes experimentutrustning för fyllning, packning och förslutning av säcken. SMP ansvarade för mätning av fysikaliska data (porositet och volymvikt som funktion av komprimering), samt arbetade med frågor kring konstruktion, förslutning och fyllning av säckarna såväl som med hanteringen av spannmål vid utfodring och hantering av frusna förpackningar och material. Miljöpåverkan  Yrkeshögskolan Novia arbetade med temat miljöpåverkan. Målet var att genom en livscykelanalys av olika lagringsmetoder för foderspannmål kunna påvisa hur krossensilering i storsäck påverkar miljön i jämförelse med etablerade lagringsmetoder (torkning samt förvaring i plastslang). Novia undersökte även förpackningsmaterialet (storsäcken) och hur materialet kan återanvändas eller återvinnas.  Handel                              En av fördelarna med förvaring i storsäck är att säckarna kan flyttas och säljas mellan gårdar. Yrkeshögskolan Novia ansvarade även för att ta fram en handelsmodell där spannmålsodlaren smidigt via nätet kan mata in egen aktuell data (t.ex. mängd spannmål, fukthalt, transportsträckor o.s.v.) och därefter jämföra kostnader och inkomster mellan de tre olika lagringsmetoderna. Odlingsstudier         Odlingsstudier, fältförsök och kemisk analys av svenska, norska och isländska spannmålssorter utfördes av Sveriges lantbruksuniversitet och Norsk institutt för bioekonomi.  Mognadsmodellering      Vid Sveriges lantbruksuniversitet och Norsk institutt för bioekonomi utförde man även mognadsmodellering. Man fokuserade på att undersöka 



12  mognadsprocessen för korn vid höga vattenhalter samt att ta fram optimal skördetidpunkt och optimal mognadsgrad för spannmålen som skall krossensileras. Denna information användes vid skördelogistikplaneringen.    



13  Bakgrund teknik Denna rapport behandlar resultat från delområdet teknik i projektet Wet Grain in Package. Delområdet ska titta på förutsättningar och tekniska lösningar för att packa krossensilerad spannmål i storsäck. Fysikaliska egenskaper De data som finns för spannmål gäller för vattenhalter runt 14 %. Vid krossensilering är vattenhalterna mellan 35-25 % vilket innebär att nya data måste tas fram. De data som är viktiga är framför allt de som beskriver porositet och volymvikt som funktion av komprimeringen. Häller man spannmålen direkt i säcken kommer porerna mellan kärnorna att vara stora och volymvikten liten. Genom att komprimera spannmålen (vilket man normalt inte gör med torr spannmål) minskar porositetet och ger därmed ökad lagringshållbarhet samt högre volymvikt (mer kg spannmål i varje säck) och därmed högre kostnadseffektivitet. Dock finns en gräns för komprimering då arbetet med att komprimera kostar mer än nyttan och det är inte heller lämpligt att komprimera mer än vad förpackningen (yttersäcken) tål.   Yttersäckens konstruktion.  Yttersäcken måste konstrueras så att spannmålen effektivt kan fyllas och hanteras fylld. Dessutom måste säcken konstrueras så att innehållet enkelt kan tömmas även om innehållet frusit ihop. Helst ska yttersäcken kunna återanvändas.   Placering av innersäck i yttersäck vid fyllning. Innersäcken måste placeras i yttersäcken så att inga veck uppstår vid fyllningen (annars kommer innersäcken att slitas sönder när materialet packas i yttersäcken). Det måste även vara praktiskt att montera innersäcken samt kombinationen ytter- och innersäck inför fyllningen.   Fyllning av material.  Fyllningsutrustningen måste vara enkel att hantera och ha kapacitet att fylla säckarna tillräckligt snabbt (motsvara tröskkapacitet). Byte av säck måste ske rationellt.   Förslutning av innersäck.  Efter avslutad fyllning måste innersäcken förslutas gastätt. Svetsning är troligen det säkraste alternativet dock är det osäkert om det fungerar tillsammans med det damm som uppkommer vid hanteringen av spannmålen. I annat fall måste förseglingen ske med någon form av band eller snöre utan att skada innersäcken.   Hantering av spannmål vid utfodring.  Den våtlagrade spannmålen har andra hanteringsegenskaper jämfört med torr spannmål varför man måste undersöka vilka system för hantering av spannmålen i utfodringen som fungerar.   Hantering av frusna förpackningar och material.  Eftersom vattenhalten i spannmålen är hög kommer den att frysa. Vi måste hantera problemet att få spannmålen ut ur förpackningen samt hur den sönderdelas inför utfodringen. 
 

  



14  För att designa en sådan utrustning krävs bland annat kunskap om hur hårt spannmålen ska packas för att minska mängden luft (porvolymen) i den packade säcken. Dels för att få så mycket material som möjligt i varje säck och dels för att säkerställa lagringskvaliteten.  Projektarbete Teknik Mätningar av hur porvolym förändras med pålagt tryck genomfördes som ett examensarbete som handletts inom projektet (Våtlagring av spannmål - Packningsgrad, Stefan Taavoniku), bilaga 1. Det omfattar utvärdering av mätmetod för porositet samt mätningar av porositet vid olika tryck. Mätningarna är genomförda med olika spannmålsslag (Vete, Råg, Havre, Korn och Majs), vid fem olika vattenhalter mellan 10% - 35% samt för krossad och okrossad spannmål. Det rekommenderade vattenhalten är 35%. I figur 6 redovisas mätningarna för krossat material vid denna vattenhalt. Av figuren framgår att porositeten minskar mycket i början utan trycket behöver ökas nämnvärt. Däremot ökar behovet av tryck betydligt om porositeten skall komma under 5%. Vid krossensilering i slang ligger porositeten på ca 38%. Av figuren framgår att det inte åtgår mycket extra tryck för att minska porositeten ned till ca 20%. Om porositeten minskas ytterligare kommer trycket och därmed energin att öka samtidigt som påfrestningarna på säcken ökar. En annan nackdel är att vid höga tryck packas materialet ihop och bildar en fast massa som är svår att använda i utfodringsanläggningar. En fördel med låg porositet är att mer luft pressat ut och därmed underlättar det för god ensilering. Målet har lagts vid 20% porositet.  Figur 6. Porvolym som funktion av tryck för Vete, Rågvete, Korn, Majs och Havre. I figuren finns porvolymen vid slangesilering av spannmål inlagd (ca 38%) och målet vid ensilering i säck (ca 20%).  



15  När målet är satt för lämplig nivå på porositiet är nästa steg att undersöka om säcken klarar påfrestningarna. Studier av hur packningen sker och hur säcken klarar påfrestningarna har genomförts i ett examensarbete inom projektet (Effektivisering av spannmålspackning, Yiru Hu) bilaga 2. I figur 7 redovisas en översiktsbild.  Figur 7. Översiktsbild av testuppställningen. För att innersäcken inte skall följa materialet ned mot botten och därmed slitas söner måste innersäcken spännas ut mot yttersäcken. I testerna blåstes innersäcken upp samtidigt som den fylldes (figur 8). Denna teknik har fungerat bra.   Figur 8. För att innersäcken inte skall följa med spannmålen nedåt när den fylls (A) blåses den upp (B). 



16   En yttersäck i standardutförande klarade ett så högt tryck att spannmålen började bilda en fast massa. Om man fyller säcken från toppen kommer det att bli olika packningsgrad i säcken med lägst i botten och högst i toppen. Detta innebär även att säcken inte står stadigt om den är för löst packad i botten (figur 9).  Figur 9. Illustration av att spannmålen packas olika hårt om man bara packar från toppen.  När materialet är krossat är dess hanteringsegenskaper besvärliga och det bildar lätt valv och stående väggar (figur 10).   Figur 10. Krossat material vid hög vattenhalt bildar lätt valv och stående väggar. 



17  Konstruktion av testriggar Med erfarenheterna från examensarbetena har testriggar byggts för att packa spannmålen. För att få ned tyngdpunkten och kunna packa jämt från botten till toppen av säcken byggdes en liggande testrigg (figur 11).  Ytter och innersäck träs på en trumma (i detta fall behöver innerpåsen inte blåsas upp) . Mottryck för att packa erhålls genom att spänna yttersäcken mot trumman. Efterhand som säcken fylls glider den av från trumman. (princip skiss i figur 12). Detta funerade inte. Dels för att botten på säcken inte blev plan (se figur 11) och dels för att inner och yttersäck utsattes för allt för stora påfrestningar när de spänndes mot trumman för att få tillräckligt hårt mottryck för att hålla hög packningsgrad.   Figur 11. Översiktsbild av testrigg med liggande bal där mottrycket erhålls genom att spänna yttersäcken mot den trumma som den monterats på.   Figur 12. Principskiss av testrigg. Ytter och innersäck träs på en trumma. Mottryck för att packa erhålls genom att spänna yttersäcken mot trumman. Efterhand som säcken fylls glider den av från trumman. 



18  För att lösa dessa problem byggdes en ny testrigg (figur 13). Säckarna dras över en ståltrumma som spannmålen packas inuti. Med ett reglerbart mothåll kan packningsgraden justeras (principskiss i figur 14). När säcken är packad trycks den ut på en vagga som kan tippas upp för att ställa säcken. För att säcken inte ska ”slå över” finns ett reglerbart stöd som håller balansen tills säcken står på marken. Väggen av spannmål mot kolven blir inte tillräckligt stabil. När balen dras från trumman och kolven rasar väggen av spannmål (figur 15).   Figur 13.Översiktsbild av testrigg där spannmålen packas inne i den trumma som säckarna träds på.  Figur 14. Principskiss av testrigg där spannmålen packas inuti en ståltrumma som säckarna träs på.  Ett reglerbart mothåll justerar packningsgraden.  Figur 15. Väggen av spannmål mot kolven blir inte tillräckligt stabil. 



19  Maskinen byggdes om för att packa säcken stående (figur 16).  I figur 17 finns en översiktsfigur. Inner- o yttersäck träds på manteln som därefter sänks ned mot underlaget. Efterhand som säcken fylls höjs manteln.     Figur 16. Maskinen ombyggd för att packa balen stående    Figur 17. Principskiss av ombyggd utrustning för packning i stående säck. Inner- o yttersäck träs på manteln och sänks ned mot marken. Eftersom spannmål packas in med skruven höjs cylindern.  Fördelar med metodiken är att den är okänslig för vattenhalt och kan användas oavsett vattenhalt. Konstruktionen är förhållandevis enkel, den kan byggas kompakt och kan lätt kombineras med en bearbetande enhet framför. Nackdel är att det är svårt att hålla ned höjden på maskinen samt att få ett vertikalt flöde från en bearbetande enhet att mata skruven överst på utrustningen då den varierar i höjd. 


