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Lucas Castormix
korbanek.pl/producent/lucas/scielarki/castormix

65 - 80 KM

POBIERZ KATALOG LUCAS CASTORMIX

śCIELARKA  LUCAS CASTORMIX

Maszyny do ścielenia słomą i zadawania paszy

LUCAS Castormix to maszyny służące do ścielenia słomą i zadawania paszy,

wyposażone w wycinak i powtórny obieg materiału. W skład serii Castormix wchodzą

cztery modele o pojemnościach zbiornika od 6 do 18 m3. Dwa najmniejsze modele (60 &

80) są wyposażone w zaokrąglony wycinak umożliwiający łatwe i czyste oddzielenie

kiszonki z pryzmy. Wozy paszowe z wtórnym obiegiem Castormix są maszynami

uniwersalnymi i można nimi wykonać wiele prac związanych z hodowlą w gospodarstwie:

przygotowanie mieszanek i racji pokarmowych przez wykorzystanie wtórnego obiegu

materiału, rozdzielanie gotowej mieszanki oraz ścielenie słomą w budynkach

hodowlanych. Blok ścielący i rozdzielający Castor to uznane, niezawodne i wydajne

rozwiązanie. Składa się od z mechanicznego bębna rozdrabniającego z sekcjami tnącymi

oraz z przeciwnoży w rurze wyładowczej (patent), dzięki czemu unika się problemów

związanych z zapychaniem. Jakikolwiek będzie materiał użyty do przygotowania racji

pokarmowej: siano, kiszonka z zielonki lub kukurydzy albo lucerny... to przygotowanie tej

racji pokarmowej będzie efektywne.

https://korbanek.pl/producent/lucas/scielarki/castormix
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Lucas/castor_r-g-mix_pl_b_1802.pdf?882
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/scielarki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/wozy-paszowe
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sprawdzona  konstrukcja

Silne punkty CASTORMIX

Bęben rozdrabniający napędzany mechanicznie dla szybszego przejścia balotów

Łapa rozdrabniająca zaokrąglona i wzmocniona dla lepszej i czystszej penetracji w

silosie

Turbina 2-przełożeniowa spawana, z sześcioma łopatkami

Przeciwnoże rury wyładunkowej zapewniające równomierne rozdzielanie.

Grzebień rozgarniający hydrauliczny reguluje dopływ materiału do bębna

rozdrabniającego 

Napęd hydrauliczny ruchomej podłogi dla lepszej regulacji w czasie ścielenia i

rozdzielania

Rura wyładowcza o dużej szerokości 33 cm wyposażona w przeciwnoże dla

uniknięcia zapychania

wyposażenie  standardowe

WAŻNE CECHY

Łapa rozdrabniająca zaokrąglona

Bęben rozdrabniający mechaniczny Castor z sekcjami tnącymi

https://sklep.korbanek.pl/?s=turbina&post_type=product
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Turbina dwu - przełożeniowa, monoblokowa,              spawana

Sterowanie elektryczne Komfortowe  -C-

Boczna rura wyładowcza prawa

Ruchoma podłoga regulowana hydraulicznie

Przekładnia 2-przełożeniowa

Zaczep przegubowy

Grzebień rozgarniający hydrauliczny (Castor G60)

 

wyposażenie  dodatkowe

ISTOTNE CECHY

Grzebień rozgarniający hydrauliczny

Rura wyładowcza uniwersalna do rozdzielania i ścielenia

Rura wyładowcza uniwersalna wydłużona

Zbiornik do mieszania suchych składników pokarmowych

Ważenie bez programowania

Czyste prowadzenie materiału

Zaczep sztywny

Wałek szerokokątny od strony ciągnika i wolne koło po stronie maszyny

Opcja dodatkowego ważenia

dane  techniczne

Podstawowe parametry CASTORMIX

Model CASTORMIX 60 80 120 180

Pojemność (m3) 6 8 12 18

Liczba bębnów rozdrabniających 30 -
40

40 -
50

50 -
75

75 -
100

Wysokość wycinania kiszonki (mm) 1 2 3

https://sklep.korbanek.pl/?s=przek%C5%82adnia&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczep&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/kategorie/walki-przekaznika-mocy/kompletne-walki-przekaznika-mocy-2/
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Model CASTORMIX 60 80 120 180

Wysokość rozdzielania rurą wyładowczą -U-
(mm)

3000 3670 -

Wysokość ścielenia rurą wyładowczą -U- (mm) 1500 1400

Odległość ścielenia rurą wyładowczą -U- (m) 2500 1900 3200

Wysokość całkowita (mm) 15 - 13

Szerokość całkowita (mm) 2330 2350 2700 2820

Długość całkowita (mm) 2310 2650 2400

Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) 5090 5840 6800 7700

Masa własna (kg) 65 75 70 80

Ogumienie 2870 3300 3460 4550

Ścielenie i rozdzielanie - podstawowe informacje (funkcje maszyny zależą od jej

wyposażenia)

Model Castormix 60 80 120 180

Balot okrągły Ø 1,60 m 2 3

Balot okrągły Ø 1,80 m 2 3

Balot okrągły Ø 2 m 1 2 3

Kostka 1,20 x 1,20 x 2,50 m 1 2

Siano OK

Słoma OK

Kiszonka, krótkie kawałki OK

Kiszonka, długie kawałki OK - OK

Owinięty OK - OK

 

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w

swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do

Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

https://sklep.korbanek.pl/?s=opona&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/kategorie/owijanie-wiazanie-materialu/
https://sklep.korbanek.pl/kategorie/owijanie-wiazanie-materialu/
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Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w

warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy

nie traktować pokazu jak darmowej usługi.

 

 

WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny

przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca,

który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać

oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w

prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej

informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania

nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w

przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje

pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich

niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej

maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego

gospodarstwa.
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już

teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować

korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w

przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się

m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.

Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,

że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w

przypadku tradycyjnego kredytu.
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