
WOZY PASZOWE POZIOME FIMAKS FMHI / FMHII         
Wozy paszowe serii FMH I oraz FMH II  wyróżniają się niskim zapotrzebowaniem na moc, niskim zużyciem

paliwa oraz szybkim przygotowaniem jednolitego TMR-u. Wpływ na to ma konstrukcja ślimaków, jak i

całego wozu. Poziomy wóz paszowy umożliwia równomierne rozdrobnienie i połączenie ze sobą treści,

dzięki czemu zwierzę przyswaja wszystkie elementy paszy, bez selekcji poszczególnych składników.

Maszyna wyposażona  jest w poziomy system tnący i rozdrabniający, dzięki czemu jest w stanie w krótkim

czasie przygotować nawet duże nakłady mieszanki. Opcjonalnie każdy wóz możemy wyposażyć w

specjalny system wagowy, dzięki któremu możliwe jest dokładne dawkowanie składników TMR. W

standardzie sprzęt posiada niezależny system własnej hydrauliki, co sprawia, że można szybko agregować

go z ciągnikiem oraz zapobiega to mieszaniu oleju w różnych traktorach.

1 duży ślimak na dole
zbiornika i dwa

mniejsze o połowę 
na górze

 
Dostępne pojemności:
4m3, 6m3, 9m3, 12m3.

NISKIE ZUŻYCIE PALIWA I ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC, JEDNOLITY TMR,
WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ W KRÓTKIM CZASIE

WERSJE JEDNOŚMILAKOWE FMH I            

Hydrauliczne drzwi
wyładowcze prawe z taśmą

przenośnikową
 

Hydrauliczna
łyżka załadowcza
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Wyposażenie standardowe:
 

Własna hydraulika
 

1 duży ślimak i 
dwa małe

 

System ważenia z
programem

Dymamica Generale
 

Opcje:
 

Silnik elektryczny
18,5kW (4 i 6m3)

 



WERSJE DWUŚLIMAKOWE FMH II                 
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Wyposażenie standardowe:
 

System ważenia z
programem Dymamica

Generale
 

2 duże ślimaki na dole
zbiornika 

Dostępne pojemności:
6m3, 8m3, 10m3, 12m3.

2 duże ślimaki Własna hydraulika
 

Hydrauliczne drzwi
wyładowcze prawe z taśmą

przenośnikową
 

Hydrauliczna
łyżka załadowcza

 

Wozy paszowe serii FMH II  to wybór dla gospodarstw dbających o jakość karmy dostarczanej

zwierzętom, gdyż to ona warunkuje zdrowie całego stada oraz jakość pozyskiwanego mleka. Stosowanie

paszy ze specjalnie skomponowanych składników to nie wszystko, ponieważ przed podaniem musi ona

zostać odpowiednio przygotowana. Poziomy wóz paszowy umożliwia równomierne rozdrobnienie i

połączenie ze sobą różnych składników paszy w krótkim czasie. Poziomy paszowóz wyróżnia się wysoką

wydajnością pracy. Jest w stanie przygotować nawet trudne mieszanki składające się z paszy treściwej,

kiszonki i suchej słomy, zachowując przy tym jednolitą strukturę. Polecany jest w szczególności dużym

gospodarstwom, ale sprawdzi się także w niewielkich hodowlach, gdzie dużą wagę przykłada się do

jakości żywienia stada. Wóz serii FMH II w standardzie ma możliwość wyładunku dwustronnego: na lewą i

prawą stronę.

Opcje:
 Hydrauliczne drzwi

wyładowcze lewe z taśmą
przenośnikową

 

Sterownik
elektrohydrauliczny

 


