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I N F O R M A C J E  O  P R O D U K C I E

Wozy	paszowe	z	pionowym	ślimakiem

T E R A Z  W Ó Z  P A S Z O W Y  M O Ż E  M I E Ć  K A Ż D Y !



PROFILE
470-670

Teraz	wóz	
paszowy	może	
mieć	każdy!
Modele wozu paszowego PROFILE 
470 i 670 powstały z myślą o dotarciu 
do wszystkich gospodarstw, które 
chcą korzystać z zalet karmienia 
krów w systemie TMR.

Kompaktowa	budowa: Geometria 
zbiornika oraz przesunięcie osi do 
tyłu maszyny umożliwia załadunek 
paszy  w dowolny sposób!

Zbiorniki	o	pojemności 4 lub 6 m³ 
pozwalają sprostać oczekiwaniom 
gospodarstw rolnych, w których 
wykorzystuje się mniejsze ilości 
paszy lub rozmiary obór utrudniają 
wjazd standardowym wozom 
paszowym.

Koncepcja	 pionowego	
ślimaka	 mieszającego. Jedną 
z kluczowych cech maszyny jest 
jej wszechstronność. Niezależnie 
od tego, czy podstawą dawki 
jest kiszonka, czy pasza o dużej 
zawartości włókna, pionowy 
ślimak gwarantuje odpowiednie 
rozdrobnienie produktów i 
doskonałą jakość mieszania.

Bardzo	małe	zapotrzebowanie	na	
moc: niewielka średnica ślimaka 
decyduje o tym, że maszyna 
jest bardzo ekonomiczna i może 
pracować z ciągnikami o mocy od 
29 kW (40 KM)!

Elektroniczny	system	
ważenia	w	wyposażeniu	
seryjnym!
Zadawanie paszy jest łatwiejsze 
dzięki elektronicznemu systemowi 
ważenia KDW 340: zarówno 
w trybie „standardowym” 
polegającym na bezpośrednim 

odczytywaniu wagi ładowanej i wysypywanej  paszy, jak i w trybie 
„programowalnym” wykorzystywanym do bardziej kompleksowego 
zarządzania zadawaniem paszy.
Ruchomy uchwyt wagi umożliwia ustawienie monitora pod takim 
kątem, aby odczyt był możliwie najwygodniejszy, niezależnie od 
ilości światła w punkcie załadunku.

Sterowanie	bezpośrednie	lub	elektryczne
Wozy PROFILE są standardowo sterowane za 
pośrednictwem zaworu hydraulicznego ciągnika.
W zależności od opcji, możliwe jest wyposażenie maszyny 
w panel sterowania bezpośredniego. 
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne jest również 
sterowanie elektryczne, zapewniające jeszcze większy 
komfort obsługi. Niewielki sterownik doskonale wpasuje się 
w kabinę każdego ciągnika.

Maszyna,	którą	można	
rozbudować!
Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom 
hodowców, wozy PROFILE posiadają 
możliwość zamontowania w miejscu 
standardowego otworu wysypowego  
przenośnik wyładowczy.
Zmiana ustawienia zaczepu i osi 
umożliwia również przestawienie 
zadawania paszy z lewej na prawą 
stronę maszyny.

Przekładnia	i	napęd	
ślimaka
Przekładnia kątowa opracowana 
przez firmę KUHN jest znana ze 
swojej niezawodności.
Przekładnia została wyposażona 
w podwójne łożyska, dzięki którym 
obciążenia wywierane przez ślimak 
podczas rozdrabniania całych bel 
są w pełni absorbowane.

Maszyna	o	niezwykłej	trwałości!
Przeciwrama 
z dwoma 
podłużnicami 
rozciągającymi 
się na całej 
długości maszyny 
kompensuje 
naprężenia związane 
z transportem.



Wszechstronność	
w	małym	wydaniu!

Specjalna	konstrukcja
Dzięki przesunięciu osi jezdnej za zbior-
nik, całkowita wysokość maszyny została 
zmniejszona. 
W efekcie, ładowanie maszyny 
i manewrowanie nią w oborach o nies-
tandardowych wymiarach staje się 
łatwiejsze.

Przekładnia	i	napęd	
ślimaka
Przekładnia kątowa opracowana 
przez firmę KUHN jest znana ze 
swojej niezawodności.
Przekładnia została wyposażona 
w podwójne łożyska, dzięki którym 
obciążenia wywierane przez ślimak 
podczas rozdrabniania całych bel 
są w pełni absorbowane.

Zadawanie	paszy:	
szeroki	wybór	
rozwiązań
Wozy paszowe PROFILE 
wyładowują paszę po prawej 
lub lewej stronie poprzez otwór 
wysypowy, którego wysokość 
i głębokość jest regulowana.
Do zadawania paszy 
w korytach może być 
wykorzystany przechylny 
przenośnik dostępny w trzech 
różnych rozmiarach.
Maszyna może być 
wyposażona w system 
zadawania paszy po 
obu stronach maszyny 
jednocześnie (opcja).

Dwa	przeciwnoże	
w	wyposażeniu	
seryjnym
Zastosowanie dwóch 
regulowanych 
przeciwnoży umożliwia 
przyspieszenie procesu 
rozdrabniania.
Możliwe jest pięć 
ustawień, w zależności 
od wymaganej 
procentowej zawartości 
włókna w dawce.

Konstrukcja	na	miarę	
największych	maszyn.
Kształtownik o profilu wielokątnym 
wzmocnia konstrukcję maszyny 
i chroni ją przed odkształceniami 
w czasie mieszania paszy o dużej 
zawartości włókna.

Cechy	wozów	
paszowych	z	
pionowym	ślimakiem
Pionowy ślimak wyposażony 
w pięć regulowanych ząbkowanych 
noży rozdrabnia i miesza paszę 
zachowując odpowiednią długość 
włókien. Charakterystyczne 
mieszanie z unoszeniem paszy 
do góry gwarantuje uzyskanie 
jednorodnej mieszanki zarówno dla 
dawek zdużą zawartością włókna, 
jak i kiszonki.
Pionowy ślimak zapewnia 
również optymalne wykorzystanie 
zbiornika maszyny. Zagospodaro-
wany jest każdy metr sześcienny 
przestrzeni wewnątrz maszyny!!!

Mała wysokość załadunku!

Wszystkie rodzaje pasz!

Jednorodna mieszanka

Zarządzanie zadawaniem paszy

Równomierne wysypywanie

Stabilność podczas jazdy
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	 Szerokie	opony	(400/60)	 Sterowanie	elektryczne	 Funkcja	zadawania	paszy	z	prawej	i	lewej	strony

Dane	techniczne

Wyposażenie	opcjonalne

DANE TECHNICZNE PROFILE 470 PROFILE 670
Pojemność zbiornika 4 m³ 6 m³
Liczba ślimaków pionowych 1 1

Wymiary zewnętrzne

Szerokość 2,21 m 2,24 m
Długość 4,04 m 4,04 m
Wysokość (min./maks.)* 2,08/2,18 m 2,33/2,43 m
Szerokość mierzona po 
zewnętrznej stronie kół 1,58 m 1,58 m

Maks. wysokość 
zadawania paszy

Wysyp 0,39 m
Przechylny przenośnik ustawiony 
pod kątem 45° na wys. 0,6 m 0,75 m

Przechylny przenośnik ustawiony 
pod kątem 45° na wys. 0,8 m 0,89 m

Prześwit pod maszyną (min./maks.)* 0,32/0,42 m 0,32/0,42 m
Waga pustej maszyny 1 840 kg 2 060 kg
Liczba noży na ślimaku 5 5
Prędkość obrotowa ślimaka 29 min-1 29 min-1

Typ sterowania w wersji podstawowej Bezpośrednie z rozdzielacza ciągnika
Podstawowe wymiary opon 10/75 R 15,3 10/75 R 15,3
Zalecana moc ciągnika 29 kW (40 KM) 33 kW (45 KM)

Wymagania dla hydrauliki ciągnika 1 zawór dwustronnego 
działania

1 zawór dwustronnego 
działania

Wymagania dla przepływu i ciśnienia 20 l/min przy 180 barach 20 l/min przy 180 barach

* W zależności od typu ciągnika oraz opon


