Jazda

Silnik
Turbo diesel Volvo TAD 872
* 218 kM sześciocylindrowy, chłodzony cieczą,
* Ad Blue

Mieszanie

Napędzana przednia i tylna oś za pomocą
pompy Sauer Danfos.
Możliwość jazdy w dwóch zakresach.

Układ kierowniczy

Dwa zachodzące na siebie ślimaki, hydrostatyczna
pompa i silnik hydrauliczny pracujący z dwoma
prędkościami połączny za pomocą przekładni.

Cztery koła skrętne w trybie FARM
i dwa koła skrętne w trybie ROAD.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA

Frez
Napędzany hydrostatyczną pompą Sauer
Danfos zabezpieczoną przeciążeniowo,
możliwość obrotów wstecznych.

DANE TECHNICZNE: PREMIUM

Dane techniczne
Wysokość:
Szerokość:
Długość:

Premium 15 Premium 17 Premium 19 Premium 21
2,95 m
3,15 m
3,15 m
2,75 m
2,14 m
2,14 m
2,60 m
2,14 m
9,76 m
9,65 m
9,65 m
9,34 m

Farm-MPartner Sp. z o.o.
ul. Jażdżewskiego 24
63-000 Środa Wlkp.
tel. +48 61 287 91 19
fax +48 61 285 26 18
www.farmpartner.eu

Zwrotny i wąski

Konstrukcja ramy
przystosowana do przenosznia
dużych obciążeń
z hydraulicznym zawieszeniem.

Cztery koła skrętne,
napęd 4x4.

Optymalnie wyposażona
kabina operatora.

Zarządzanie
zużyciem energii.

Niski koszt serwisu.

Wytrzymały

Mocna i niezawodna
maszyna.

Dobra manewrowość.

System wagowy dla
profesjonalistów.

Automatyczne
określanie priorytetu
delegowanej mocy w
zależności od rodzaju
zadanego trybu pracy.

Przyjaźnie
zaprojektowany dla
operatora i serwisu.

Karmisz wszystkie grupy zwierząt przy użyciu JEDNEJ MASZYNY.
Premium jest samobieżnym wozem paszowym z dwoma zachodzącym na
siebie ślimakami zaprojektowanym głównie dla farm o średniej wielkości,
mającymi do dyspozycji wąskie korytarze paszowe i niskie wjazdy.

Czołowy gumowy
przenośnik taśmowy
o szerokości 650 mm.

Czołowy spiralny frez.

Czołowe frezowanie paszy
nie wpływające negatywnie
na wartość żywieniową paszy.

Obudowa wykonana
ze stali nierdzewnej 3CR12.

Lewostronny przenośnik
rozładunku paszy.

Łańcuchowy przenośnik
wykonany ze stali 3CR12

Przeznaczone do dużych
obciążeń przekładnie planetarne
z możliwością pracy w dwóch
prędkościach. Napędzane
silnikiem hydraulicznym
tłokowym firmy Sauer Danfos.

Szybkie, efektywne,
dokładne i jednorodne
wymieszanie z zachowaniem
wartości odżywczych paszy.

Zaawansowany
system hydrauliczny.

Przyjazny dla użytkownika
i bezpieczny dla maszyny.

30 lat nowatorskich rozwiązań w wozach samobieżnych

