
SPIRMIX 120,140 a 200,240

SPIRMIX 120 a 140

Charakteristika:
Vertikální šnekový mixér, krmný vůz

Objem ložného prostoru užitečný náklad
Mono šnek
Spirmix 120 : 12 M3 Spirmix 120 : 4.5 T
Spirmix 140 :14 M3 Spirmix 140 : 5 T

Použití:
Nakládka: plné kulaté nebo hranaté balíky, dlouhá nebo krátká stébla.
Travička nebo kukuřičná siláž.
Vedlejší produkty: krmiva doplňující stravu jako granule, sypké směsi, 
pasty atd.

Míchání: rychlé a provzdušňující
Plynulé a regulovatelné dávkování

              ■ SPIRMIX 140, 120 : Série s jedním dvouspirálovým vertikálním šnekem:  
                 OPTIMÁLNÍ míchání a krmení   

■ 2 protiostří pro větší efekt řezu materiálu. Protiostří se nastavuje ručně nebo hydraulicky.
   Hydraulické nastavení je ve výbavě za příplatek.

Možnost nakládání celých balíků



■ Programovatelné vážení nebo bez něj dle výbavy. Programovatelné vážení, 40 položek
   v paměti, 15 receptů, 15 složek v receptu.Odchylka+ - 2 % z váhy.

             Rychlé a kompletní krmení díky 1 nebo 2 podávacích dvířek. 



SPIRMIX 200 a 240

  Charakteristika
  Vertikální šnekový mixér, krmný vůz

  Objem ložného prostoru
  dva šneky
  Spirmix 200 : 20 M3
  Spirmix 240 : 24 M3

  užitečný náklad
  jedno nápravový Náprava Boogie
  Spirmix 200 : 4.5 nebo 6.7 T Spirmix 200 : 8 T
  Spirmix 240 : 4.5 nebo 6.7 T Spirmix 240 : 9.6 T

Verze s dvěmi jednostupňovými šneky (Standard) nebo s dvěmi dvoustupňovými šneky (Optimum)

Použití:
Nakládka: plné kulaté nebo hranaté balíky, dlouhá nebo krátká stébla.
Travička nebo kukuřičná siláž.
Vedlejší produkty: krmiva doplňující stravu jako granule, sypké směsi, 
pasty atd.

Míchání: rychlé a provzdušňující
Plynulé a regulovatelné dávkování

            ■ SPIRMIX 240, 200 : dva jednostupňové vertikální šneky : STANDARD - míchání a krmení
               s dvoustupňovými šneky : OPTIMUM míchání a krmení 

■ Dvouspirálový vertikální šnek pro rychlé a provzdušňující míchání, a pro optimální krmení. Šneky jsou
   vybaveny sedmi noži.



         ■ 2 protiostří pro větší efekt řezu materiálu. Protiostří se nastavuje ručně nebo hydraulicky.
            Hydraulické nastavení je ve výbavě za příplatek.

Možnost nakládání celých balíků

             ■ Programovatelné vážení nebo bez něj dle výbavy. Programovatelné vážení, 40 položek
                v paměti, 15 receptů, 15 složek v receptu.Odchylka+ - 2 % z váhy.

                     Rychlé a kompletní krmení díky 1 nebo 2 podávacích dvířek. 

(1) Stroje STANDARD jsou vybaveny jednostupňovými šneky a jednorychlostní převodovou skříní 
     s planetovým převodem
     Stroje OPTIMUM jsou vybaveny dvoustupňovými šneky a dvourychlostní převodovou skříní s 
     planetovým převodem.
     Stroje MEDIUM jsou vybaveny jednostupňovými šneky a dvourychlostní převodovou skříní s planetovým
     převodem pro opětovné plynulé spuštění stroje po zastavení míchání.
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