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Lucas Qualimix
korbanek.pl/producent/lucas/wozy-paszowe/qualimix

15 - 20 M3

Pobierz prospekt  Lucas Qualimix

 

wóz paszowy  lucas qualimix

Wozy paszowe o pojemnościach 15 i 20 m3

LUCAS Qualimix to wozy paszowe, wyposażone w poziome mieszadło łopatowe, dzięki

którym mieszanka pokarmowa jest dobrze wymieszana i napowietrzona. Proces mieszania

wykorzystuje górny ślimak rozrywający oraz dolny ślimak i łopatki mieszające, mieszanka

materiału jest stała, nie ma dodatkowego cięcia, komora mieszająca jest bez noży: więc

mieszanie odbywa się w specjalnie dedykowanej do tego przestrzeni, bez noży, w

zbiorniku o gładkim dnie. Lucas Qualimix to znakomite wozy paszowe umożliwiające

zachowanie włókien kukurydzy: boczny ślimak bez noży zapewnia dobre rozmieszczenie

wszystkich składników (koncentratów, itp…). Składniki paszy nie są poszarpane. Maszyna

umożliwia przygotowanie również małych porcji pokarmowych, począwszy od 300 kg oraz

skraca czas mieszania. Wozy paszowe Qualimix są wydajne: mieszanie materiału 1 500

kg/min! Oznacza to, że od załadunku do rozdzielenia pokarmu dla 120 krów mija zaledwie

20 minut!

https://korbanek.pl/producent/lucas/wozy-paszowe/qualimix
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Lucas/Wozy-paszowe-z-mieszadlem-lopatowym-Lucas-Qualimix_prospekt.pdf
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/wozy-paszowe
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82opatki&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/kategorie/koszenie-traw/
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zasada działania wozu z mieszadłem łopatowym

Prędkości obrotowe i funkcje Lucas Qualimix

Jednorodność mieszanki jest uzyskiwana bardzo szybko, jednocześnie zachowana jest

jakość włókien. Budowa wozu paszowego Qualimix chroni przed rozrywaniem materiału.

 

Funkcja 1: Funkcja cięcia, górny ślimak: 81 obr./min. dla zapewniania dobrego cięcia

materiału.

 
Funkcja 2: Funkcja mieszania, mieszadło łopatowe: 5 obr./min. dla równomiernej,
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napowietrzonej i smacznej dla zwierząt mieszanki.

Funkcja 3: Funkcja rozdzielania, dolny ślimak: 37 obr./min. dla równomiernego

rozdzielania materiału.

wyposażenie  standardowe

WAŻNE CECHY

Klapa rozdzielająca przednia lewa

Napęd za pomocą łańcucha w kąpieli olejowej

Zbiornik na płyn do zakiszania & koncentrat

Urządzenie ważące bez programowania X 400

Stopa podporowa hydrauliczna

Napęd łańcuchowy z automatycznym napinaniem

Dyszel zaczepowy amortyzowany, regulowany bezstopniowo

Urządzenie ważące nieprogramowane

Sterowanie z kabiny za pomocą 2 rozdzielaczy dwustronnego działania ciągnika

 

wyposażenie  dODATKOWE

ISTOTNE CECHY

Pakiet dla małych zwierząt przeżuwających

Podajnik taśmowy poziomowy 

Sterowanie elektryczne w kabinie

Drugie stanowisko obsługowe z przodu maszyny

Pakiet zabezpieczający

Belka chroniąca przed najechaniem

Wybieracz do ciągnika z 1 rozdzielaczem dwustronnego działania

Wyciąganie magnetyczne

wałek napędowy szerokokątny jednostronny

https://sklep.korbanek.pl/?s=nap%C4%99d&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=p%C5%82yn+do&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=%C5%82a%C5%84cuch&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczep&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=rozdzielacz&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki?f%5B0%5D=field_product_brand%3A403
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dane  techniczne

Podstawowe parametry techniczne maszyny

Model wozu paszowego
QUALIMIX 150 200

Pojemność (m3) 15 20

Odpowiada wielkości stada krów 50 - 80 80 - 110

Wysokość rozdzielania (mm) 950

Szerokość załadunkowa (mm) 3130 4480

Wysokość całkowita (mm) 2840 2860

Szerokość całkowita (mm) 2550

Długość całkowita (mm) 6530 8000

Zapotrzebowanie mocy ciągnika
(KM)

90

Masa własna (kg) 6100 8500

Ogumienie 385/65-R22,5 Ø1070
mm

385/55-R22,5 Ø996
mm

 

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.

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.
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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.

 

 



8/8

 

 


