Wozy paszowe do niskich obór

PASZOWOZY MINI
na TUZ ciągnika

www.falke-maschinenbau.com

MINI 2.5
MINI 3.0

Badania naukowe dowiodły, iż zastosowanie w procesie karmienia bydła wozów
paszowych z pionowym ślimakiem zwiększa mleczność i pozytywnie wpływa na
kondycję zdrowotną stada.
Woz y paszowe Fa l ke M a c hi n e n bau są
więc prawdopodobnie jednym z najbardziej
niezbędnych urządzeń w każdym „mlecznym”
gospodarstwie i do tego wykorzystywanym
przez cały rok.

OKNA ZSYPOWE
Paszowozy FALKE Mini wyposażone są
standardowo w jedno okno zsypowe
umieszczone po prawej stronie maszyny.

Jako opcja mogą być zastosowane dwa wysypy
boczne lub wysyp centralny z tyłu.

MOCOWANIE NA TUZ
Mocowanie paszowozu na tylnym TUZ ciągnika
umożliwia wjazdy do obór o wysokościach nawet
poniżej 2,20 m.

Naszą dumą i pasją jest jakość...
Zawsze najwyższa!

PIERŚCIEŃ PRZECIWWYSYPOWY
Zastosowany pierścień przeciwwysypowy zbiornika
zapobiega wysypywaniu się paszy poza komorę
mieszania przy rozdrabnianiu.

MIESZADŁO ŚLIMAKOWE
Wykonane z 10 mm grubości, masywnej blachy
mieszadło ślimakowe to serce paszowozu,
dzięki któremu następuje szybkie i równomierne
wymieszanie wszystkich składników paszowych.

Umieszczonych na obwodzie 5 noży tnących
dopełniają dzieła.

PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA
Zastosowanie przekładni redukcyjnej pozwala na
znaczące obniżenie mocy potrzebnej do napędu
paszowozu a co za tym idzie użytkowanie wozu
z ciągnikiem o mniejszej ilości KM.
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Parametry techniczne / wyposażenie standardowe
Model

MINI 2.5

MINI 3.0

2,5

3,0

Pojemność

m

Szerokość

m

1,90

1,9

Wysokość

3

m

2,05

2,10

Grubość podłogi

mm

10

10

Grubość ścian

mm

6

6

Ilość noży

szt.

5

5

Ilość wsypów

szt.

1(2)*

1(2)*

Ilość przeciwnoży

szt.

2

2

Pierścień przeciwwysypowy

√

√

Mocowanie na TUZ

√

√

Dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na postęp techniczny oraz indywidualny charakter każdego
zamówienia i dlatego nie są wiążące dla dostawy.

DYSTRYBUC JA W POL SCE
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