


4-5 Mieszalnie pasz dla drobiu

6-7 scheMat Mieszalni pasz dla drobiu

8-9 Zbiornik wagowo-Zasypowy

10 roZdrabniacZ, mlewnik walcowy

11 sprężarka śrubowa

12 mikrodoZowanie - stacja mikronaważania

13 nanodoZowanie - stacja nanonaważania

14 wciągnik elektrycZny linowy Z wóZkiem elektrycZnym

15 Zbiornik olejowy

16-17 miesZalnik poZiomy, łopatowy mpl

18-19 oprograMowanie Mieszalni pasz dla drobiu

20 rampa spedycyjna

21 prZenośniki Zgarniakowe proste - redlery

21 prZenośniki Zgarniakowe „u” samocZysZcZące

22-23 prZenośniki kubełkowe

24-25 kosZ Zasypowy

26-27 miesZalnie pasZ dla trZody chlewnej

28 Zbiornik wagowy komponentów Zbożowych

29 śrutownik Zasypowy (roZdrabniacZ bijakowy)

30 śrutownik ssąco-tłocZący

31 Zbiornik wagowy na premiksy

32 Zbiorniki mikrokomponentów

33 doZownik oleju - natłusZcZarka

34-35 Mieszalniki pionowe

36 waga pod Mieszalnik

37 oprogramowanie - sZafa sterowania

38 doZownik ccm/otręby

39 silosy

40 cZysZcZalnia

41 miesZadło do gnojowicy - wóZek miesZający wmg 230

42 prZenośniki ślimakowe

43 „psg” - prZenośnik ślimakowy Z napędem u góry

44 „psd” - prZenośnik ślimakowy Z napędem na dole

45 „psp” prZenośnik ślimakowy pionowy Z podajnikiem poZiomym

46 „psp” prZenośnik ślimakowy pionowy Z kosZem Zasypowym

47 „ptk” - prZenośnik taśmowy korytowy

48 prZenośniki taśmowe

49 serwis i cZęści Zamienne

50-51 realiZacje

















Dane techniczne
KS 400 hLW 1000

walce rozdrabniające (długość) 400 mm 1000 mm

walce rozdrabniające (średnica) 200 mm 250 mm

obroty walca szybkobieżnego (górny i dolny) 320÷720 obr/min. 320÷720 obr/min.

max wydajność (w zależności od oczekiwanego rozdrobnienia) 4-7 t/h 12,0 t/h

max moc zainstalowana (dla jednej sekcji)
silniki wbudowane 
15,5 - 18,5 kw

silniki wbudowane 22,0 kw

max moc zainstalowana (dla jedniej sekcji) -
silniki montowane niezależnie  
45,0 kw

obroty wałka zasilającego (nominalne f=50 hz) - 70 obr/min

moc motoreduktora -  0,55 kw

parametry zasilania elektrycznego silnik 3x400V
silniki nepędowe 3x400V; 
(3x380V); 50 hz

natężenie hałasu 75 db (a) 85 db (a)

masa (bez silników) 900 kg 2720 kg



Dane techniczne

nadciśnienie tłoczenia [mpa] - opcje wykonania 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5

Stała wydajność:

wydajność [m3/h] [ 0,8 mpa ] 50

wydajność [m3/h] [ 1,0 mpa ] 40

wydajność [m3/h] [ 1,3 mpa ] 33

wydajność [m3/h] [ 1,5 mpa ] 20

wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] 1920x660x1520

pojemność zbiornika [l] 500

przyłącze sprężonego powietrza g 3/4

masa [kg]
360 (0,8-1,0 mpa) 
/ 410 (1,3 mpa)

temperatura otoczenia [°c] +5 ÷ +40

Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] 1200

temperatura sprężonego powietrza [°c]
około 10 powyżej 
temperatury otoczenia

poziom dźwięku [db(a)] 72

sposób przenoszenia napędu przekładnia pasowa

Znamionowa moc silnika [kw] 5,5

stopień ochrony silnika ip55

napięcie zasilania [V] 400

Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] 4x2,5

Zabezpieczenie [a] 20







PodStawowe Parametry w zależności od 
zaStoSoWania Lub braKu zaStoSoWania 

zbLocza

udźwig
wysokość 

podnoszenia
strefa 

martwa
prędkość 

podnoszenia

ze zbloczem  1000 kg  5,5 m  560 mm  2,5 m/min

bez zblocza  500 kg  11 m  510 mm  5 m/min

Parametry















Dane techniczne

wydajność
do 5-50 t/h (ciężar właściwy 
zboża = 078 t/m3

nachylenie 30˚

maksymalna długość standard 50000 mm



















Dane techniczne
Moc 

silnika
długość przewodu 

ssącego (mb)
długość przewodu 

tłoczącego (mb)
wydajność 

(kg/h)

rst 7,5 6 3 800

rst 11 6 3 1000

rst 15 6 3 1400

rst 18,5 6 3 1700

rst 22 6 3 2000









Dane techniczne MieSzaLniKÓW

Model Mps 500 750 1000 1200 1500 2000 2500 3000

pojemność [kg] 500 750 1000 1200 1500 2000 2500 3000

pojemność [m/3] 1,4 1,7 2,0 2,5 2,9 3,7 4,2 5,0

wysokość [m] 2,0 2,3 2,5 2,8 3,05 3,2 3,4 3,8

szerokość [m] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,65 1,65 1,8

moc silnika [kw] 2,2 2,2 3,0 3,0 4,0 4,0 5,5 5,5

czas mieszania [min] 15 15 15 15 15 20 20 20



















Dane techniczne

  100 140 160 170 200

długość min/max 
(mb)

4-8 4-12 4-12 4-14 4-14

wydajność (t/h) +/- 10 +/- 16 +/- 21 +/- 30 +/-40



Dane techniczne

  100 140 160 170 200

długość min/max 
(mb)

4-8 4-12 4-12 4-14 4-14

wydajność (t/h) +/- 12 +/- 18 +/- 23 +/- 32 +/-42



Dane techniczne

  150 170

długość min/max (mb) 4-14 4-14

wydajność (t/h) +/- 20 +/- 25



Dane techniczne

  140 160 170 200

długość min/max 
(mb)

4-10 4-12 4-14 4-14

wydajność (t/h) +/- 8 +/- 10 +/- 12 +/14














