WOZY PASZOWE
JEDNO I DWUŚLIMAKOWE

www.samasz.pl

SPIS TREŚCI

Ponad 38 lat

doświadczenia ...

Ślimak mieszający OptiFEED				

4-5

Optymalnie w każdym gospodarstwie OptiFEED

6-7

Zalety wozów paszowych OptiFEED UNO MINI, UNO S i UNO

8-9

Wozy paszowe jednoślimakowe

10 - 11

Wyposażenie opcjonalne OptiFEED UNO i DUO:			
- wskaźniki wag 			
- piloty do wag
- systemy wag

12 - 13
14
15

Zalety wozów paszowych OptiFEED DUO, DUO HD

16 - 17

Wozy paszowe dwuślimakowe

18 - 19

Możliwa konfiguracja okien wysypowych dla wozów paszowych
OptiFEED MINI, UNO i UNO S

20

Możliwa konfiguracja okien wysypowych dla wozów paszowych
OptiFEED DUO i DUO HD

21

Wyposażenie standardowe

22

Dane techniczne wozów paszowych

23

3

Ślimak mieszający
OptiFEED
Elementy usztywniające

• umiejscowione pod nożem tnącym
• chronią przed uszkodzeniem
• grubość 20 mm

Ślimak Optifeed

• innowacyjny, spiralny kształt ślimaka
z opatentowaną metodą gięcia
• skraca czas mieszania i
zapotrzebowanie mocy o 15 %
• ułatwia uzyskanie wymaganego TMR

Noże tnące

• ze stopu stali trudnościeralnej (stop chromowowanadowy)
• od 7 do 9 sztuk w zależności od wozu
• zapewnia optymalne rozdrobnienie paszy

Noże tnące premium (opcja)

• dłuższe noże o specjalnym profilowaniu
• dodatkowo zwiększona żywotności
dzięki hartowanej powłoce

Przekładnia planetarna COMER

• optymalizuje i zmniejsza zapotrzebowanie na
moc
• duża redukcja zużycia paliwa
• odciąża silnik ciągnika

Ramię wspomagające wysyp

• zgarnia paszę z dna pojemnika,
wspomaga proces przygotowania i
podawania paszy, zmniejsza straty
• mechaniczne regulowane
• wyposażenia standardowe

Opcjonalny magnes

• zamocowany pod ślimakiem w celu
wyłapywania metalowych ciał obcych
znajdujących się w paszy
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OptiFEED

OptiFEED

Optymalnie w każdym gospodarstwie

Optymalnie w każdym gospodarstwie

Firma SaMASZ posiada w ofercie szeroką gamę wozów paszowych, które spełniają wymagania wszystkich klientów. Pojemność maszyn kształtuje się w przedziale 5 - 32 m2 i obejmuje zarówno modele jednoślimakowe (UNO) jak i dwuślimakowe (DUO). Jednym z priorytetów naszej firmy jest zadowolenie klienta
- z tego powodu zamówienia indywidualne nie stanowią żadnej przeszkody.

OptiFEED UNO MINI
•
•
•
•

OptiFEED DUO

przeznaczone do gospodarstw małych o wąskich korytarzach paszowych lub do żywienia mniejszych grup żywieniowych
innowacyjna metoda gięcia ślimaka skraca czas mieszania i zapotrzebowanie na moc ciągnika o ok. 15%
ślimak posiada 7 noży tnących ze stali trudnościeralnej
dostępne wielkości: 5, 6 i 7 m³

•
•
•
•
•
•

przeznaczone do dużych gospodarstw
dwa ślimaki mieszające dla większej wydajności
bardzo niskie zapotrzebowanie mocy - od 70 KM przy 14 m³
oś tandemowa zwiększająca stabilność (wyposażenie opcjonalne)
dostępne pojemności: 12, 14, 16, 18, i 20 m³
2-ślimaki mieszające:
- szybsze mieszanie
- mniejsze zapotrzebowanie mocy i spalanie
paliwa
- mniejsze zużycie maszyny

OptiFEED UNO S
•
•
•
•

przeznaczone do gospodarstw średniej wielkości
najlepszy stosunek wysokości do pojemności
mała wysokość dzięki przesunięciu osi na tył wozu i
konstrukcyjnej zmianie dna
dostępne pojemności 7, 8, 9, 10 m³

OptiFEED DUO HD
•
•
•
•
•

przeznaczone do dużych gospodarstw
dostępne pojemności: 22, 24, 26, 28, 30, 32 m³
stosunkowo niskie zapotrzebowanie na moc: od 80 KM
„HD” oznacza zastosowanie szerokiego dna: najlepszy stosunek wysokości, pojemności i czasu mieszania w wozach dwuślimakowych
wzmocniona rama

OptiFEED UNO
•
•
•
•

Liczba krów [szt.]
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Zalecana pojemność wozu paszowego [m3]

przeznaczone do gospodarstw małej i średniej wielkości
niskie zapotrzebowanie mocy (od 40 KM) - dzięki zastosowaniu przekładni dwustopniowej
dostępne wielkości: 7, 8, 9, 10, 12 m³
bogate wyposażenie podstawowe i opcjonalne

Liczba krów [szt.]

Zalecana pojemność wozu paszowego [m3]

do 30

7

od 60 do 70

12

do 40

8

od 70 do 100

14-16

od 40 do 60

10

ponad 100

18 i więcej
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Zalety wozów paszowych jednoślimakowych

Zalety wozów paszowe jednoślimakowych

OptiFEED UNO MINI

OptiFEED UNO

OptiFEED UNO MINI, UNO S

OptiFEED UNO

Pojemność

Pojemność

• UNO MINI: 5 m³ i 6 m³ i 7 m³

Ścianka kosza

Ślimak mieszający

Ślimak mieszający

• walcowana - wydłuża
okres eksploatacji,
• grubość 6 mm
• łączona tylko
w dwóch miejscach

•
•
•
•

Przeciwnóż

Wysyp

• mechaniczny w standardzie
• hydrauliczny w opcji
• wspiera proces cięcia i mieszania

Drabinka inspekcyjna

*wiecej na str.18

•
•
•
•

grubość ścianki 15 mm
innowacyjna metoda gięcia ślimaka
noże tnące utwardzane
wzmocnione trzymaki noży 20 mm

• tylne hydraulicznie otwierane
okno dozujące
• rozmieszczenie otworów
dozujących na potrzeby klienta

• mechaniczny w standardzie - 2 szt.
• wspiera proces cięcia i mieszania

• ułatwia kontrolowanie
procesu mieszania

• UNO: od 7 do 12 m³

Ścianka kosza

grubość ścianki 15 mm
innowacyjna metoda gięcia ślimaka
noże tnące utwardzane
wzmocnione trzymaki noży 20 mm

• walcowana - wydłuża
okres eksploatacji
• grubość 8 mm

Wysyp

Przeciwnóż

• hydraulicznie otwierane
okno dozujące
• rozmieszczenie otworów
dozujących na potrzeby klienta
• rózne sposoby wyrzutu
(taśma, okno z zabudową itd.)

Podest inspekcyjny
• ułatwia kontrolowanie
procesu mieszania

*wiecej na str.18

Dno kosza

Dno kosza

• grubość 15 mm
• dodatkowe wzmocnienie w miejscach
największego naprężenia

Regulowany zaczep
System wagowy

• oparty na 3 sensorach

• grubość 20 mm,
• dodatkowe wzmocnienie w miejscach
największego naprężenia

Przekładnia dwustopniowa
• możliwy wybór
między dwoma biegami
• Możliwość zmiany biegów z
kabiny ciągnika - opcja

System wagowy

• oparty na 4 sensorach

OptiFEED UNO S
Ścianka kosza

• walcowana - wydłuża
okres eksploatacji
• grubość 8 mm

Pojemność

• UNO S: od 7 do 10 m³

Ślimak mieszający
•
•
•
•

grubość ścianki 15 mm
innowacyjna metoda gięcia ślimaka
noże tnące utwardzane
wzmocnione trzymaki noży 20 mm

• mechaniczny w standardzie
• hydrauliczny w opcji
• wspiera proces cięcia i mieszania
• hydraulicznie otwierane
okno dozujące
• rozmieszczenie otworów
dozujących na potrzeby klienta
• rózne sposoby wyrzutu
(taśma, okno z zabudową itd.)

Podest inspekcyjny
• ułatwia kontrolowanie
procesu mieszania

*wiecej na str.18

- przeznaczone do gospodarstw małych o wąskich korytarzach paszowych lub do żywienia mniejszych
grup żywieniowych
- niewielkie wymiary sprawiają, że świetnie sprawdza się w budynkach o ograniczonej przestrzeni

Konstrukcja UNO

- przeznaczone do gospodarstw małej i średniej wielkości
- niskie zapotrzebowanie mocy (od 50 KM) dzięki zastosowaniu
przekładni dwustopniowej

Konstrukcja UNO S

- przeznaczone do gospodarstw małej i średniej wielkości
- najlepszy stosunek wysokości do pojemności
- minimalna wysokość dzięki przesunięciu osi na tył wozu i konstrukcyjnej
zmianie dna kosza

Ślimak mieszający

- innowacyjna metoda gięcia ślimaka skraca czas mieszania i zapotrzebowania
na moc o 15%
- od 7 do 9 noży tnących ze stali trudnościeralnej (w zależności od modelu)

Przekładnia dwustopniowa

- umożliwia dobór odpowiednich obrotów do wymaganego zapotrzebowania
na moc, w stosunku do ilości paszy
- służy ochronie elementów roboczych i oszczędza paliwo

Ogumienie

Przekładnia dwubiegowa

• możliwy wybór między dwoma
biegami
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Konstrukcja UNO MINI

Przeciwnóż

Wysyp

Regulowany zaczep

INNE ATUTY WOZÓW PASZOWYCH OptiFEED UNO MINI, UNO i UNO S

Dno kosza
System wagowy

• oparty na 4 sensorach

• R15,3-10/75

• grubość 20 mm,
• dodatkowe wzmocnienie w miejscach
największego naprężenia
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Wozy paszowe jednoślimakowe

Wozy paszowe jednoślimakowe

OptiFEED UNO MINI

OptiFEED UNO S

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyliśmy wóz praktyczny i niezawodny. Atrakcyjna cena i odpowiednie komponenty w połączeniu z odpowiednio
dobraną pojemnością jednoznacznie kwalifikują użycie w gospodarstwach z niewielkim pogłowiem.Seria wozów paszowych OptiFEED UNO MINI jest przeznaczona
do gospodarstw małych o wąskich korytarzach paszowych lub do żywienia mniej-

szych grup żywieniowych. Niewielkie wymiary sprawiają, że świetnie sprawdza się
w budynkach o ograniczonej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu przekładni dwustopniowej zapotrzebowanie mocy wynosi 40-45 KM. Bogate wyposażenie standardowe
oraz liczne możliwości wyposażenia dodatkowego czynią maszynę wszechstronną.

•
•

z przesuniętą osią na tył wozu
z obniżonym dnem na ramie nośnej

Najlepszy stosunek wysokości do pojemności. Seria wozów paszowych przeznaczona do gospodarstw średniej wielkości z ograniczeniem wysokości. Dzięki swojej
konstrukcji wóz ten sprawdzi się we wszystkich oborach.
Niską wysokość maszyny uzyskano dzięki wysunięciu osi do tyłu i zmianom konstrukcyjnym dna, co zapewnia stabilność i maksymalne wzmocnienie miejsca zamontowania przekładni.

OptiFEED UNO
Seria wozów paszowych OptiFEED UNO przeznaczona jest do gospodarstw małych
i średniej wielkości. Dzięki zastosowaniu przekładni dwustopniowej zapotrzebowanie mocy wynosi 50 KM. Bogate wyposażenie standardowe oraz liczne możliwości
wyposażenia dodatkowego czynią maszynę wszechstronną.
OptiFEED UNO jest kompaktową maszyną dostępną w pojemnościach od 7 do 12
m³. Wozy firmy SaMASZ mogą zostać zaprojektowane na miarę, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Umożliwia to zastosowanie wozów
do nietypowych budynków inwentarskich z ograniczeniem wysokości i szerokości.
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W OptiFEED UNO S zastosowano zmiany konstrukcyjne dna kosza wozu paszowego,
które umożliwiły osadzenie kosza na ramie nośnej. Wozy te nie posiadają możliwości wyposażenia w taśmę podającą.

System wagowy

Noże mieszające

Dinamica General, model DC 400, oparty
na czujnikach umożliwia ważenie bez
podczepienia maszyny do ciągnika.

Zamocowane na ślimakach mieszających, noże tnące ze stali trudnościeralnej, zapewniają idealne rozdrobnienie
paszy.
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Wyposażenie opcjonalne
- wkaźniki wag wozów paszowych

Wyposażenie opcjonalne
- wkaźniki wag wozów paszowych

OptiFEED UNO i DUO

OptiFEED UNO i DUO
DG8OOO

DG400 (STANDARD)
OPIS

CECHY

OPIS

Wskaźnik wagi dla małych i średnich gospodarstw

Programowalny wskaźnik wagi dla dużych gospodarstw

- Intuicyjna obługa, łatwy w użyciu dzięki szybkiemu dostępowi do wszystkich funkcji

- Możliwość wprowadzenia 99 przepisów na 24 komponenty (z listy 99 komponentów)

- Proste dostrojenie kalibracji, aby dopasować idealną wagę w dowolnym momencie

- Posiada 48 programów dystrybucyjnych z 48 punktami dystrybucji dla każdego programu (z listy 64

- Kontrola przeciążenia dla poprawy bezpieczeństwa operatora

punktów dystrybucyjnych)

- Tryb pracy: T OTAL/PARTIAL oraz waga netto/brutto

- Programy dystrybucji powiązane są z konkretną recepturą, z automatycznym uruchomieniem zaraz
po czasie mieszania
- Kontrola czasu mieszania z automatycznym uruchomieniem po zakończeniu procedury ładowania

CECHY

- Modulacja receptury bezpośrednio na wskaźniku wagi
- Wewnętrzny alarm dźwiękowy informuje operatora o zbliżaniu się i dopasowywaniu masy docelowej
- Wewnętrzna diagnostyka do sprawdzania wszystkich funkcji urządzenia (wyświetlanie, sygnały
ogniw obciążeniowych, przyciski)

DG5OO
OPIS

- Licznik zużycia składników
- Kompatybilny z oprogramowaniem DTM CLOUD, umożliwiającym zapisywanie i przechowywanie

Port USB dostepny tylko w obudowie
SLIM (nie ma wpł ywu na cenę)

danych w „chmurze” (opcja)

Programowalny wskaźnik wagi dla małych i średnich gospodarstw

- Możliwość wprowadzenia 24 przepisów, po 18 składników (z listy 48 składników)
- Posiada 24 programy dystrybucyjne z 18 punktami dystrybucji dla każdego programu (z listy 48 punktów
dystrybucyjnych)
- Wyposażona w dodatkowy ekran, na którym CECHY po wyświetleniu klawiatury, można wprowadzać nazwy

CECHY

składnikw

DG8OOO-IC

- Funkcja serwisowa z rejestratorem przeciążenia i licznikiem czasu pracy
- Licznik zużycia składników
- kompatybilny z oprogramowaniem DTM CLOUD, umożliwiającym zapisywanie i przechowywanie danych w
„chmurze” (opcja)

Port USB dostepny tylko w obudowie
SLIM (nie ma wpł ywu na cenę)

OPIS

Programowalny wskatnik masy dla zorganizowanych i wymagających gospodarstw

- Posiada wszystkie funkcje D08000
- Możliwość wprowadzenia 48 receptur, 24 komponentów (z listy 99 komponentów)
- Idealny do najbardziej precyzyjnego podawania paszy
- Automatycznie kontroluje czas pracy i koszty

DG600

- 64 procesy żywienia (partia). po 48 grup zwierząt
- Kontrola czasu mieszania z automatycznym uruchomieniem po zakończeniu procedury ładowania

OPIS

- Receptura oparta na dziennym spożyciu suchej masy dla każdej zagrody

Programowalny wskaźnik wagi dla małych i średnich gospodarstw

CECHY

- Specjalnie zaprojektowana waga do integracji z analizatorami NIR (urządzenia do pomiaru jakości
TMR-u)
- Odpowiedni dla automatycznych urządzeń do karmienia

- Posiada wszystkie funkcje DGS00

- Kontrola przeciążenia dla bezpieczeństwa maszyny

- Możliwość wprowadzenia 99 receptur, 24 składników (z listy 99 składników)

- Mozliwość blokady funkcji klawisza w celu zablokowania wyświetlanej masy, gdy paszowóz jest w

- Posiada 48 programów dystrybucyjnych z 48 punktami dystrybucji dla każdego programu (z listy 64

ruchu

punktów dystrybucyjnych)

- Kompatybilny z oprogramowaniem DTM CLOUD, umożliwiającym zapisywanie i przechowywanie

- Dolny ekran do wprowadzania nazwy składników (klawiatura dotykowa)

danych w „chmurze” (opcja)

- Kontrola czasu mieszania

CECHY

Port USB dostepny tylko w obudowie
SLIM (nie ma wpł ywu na cenę)

- Operator może edytować nazwę komponentów, punktów dystrybucji i programów w wielu dostępnych
językach
- Nowa funkcja „Fast Feeding” sprawia, że codzienne operacje są szybsze i łatwiejsze
- Programy można ustawić według CAł:KOWITEGO ciężaru lub LICZBY KRÓW
- CAŁKOWITĄ WAGĘ i LICZBĘ KROW można zmienić tuż przed rozpoczęciem wykonywania programu
karmienia

Port USB dostepny tylko w obudowie
SLIM (nie ma wpływu na cenę)

- kompatybilny z oprogramowaniem DTM CLOUD, umożliwiającym zapisywanie i przechowywanie danych
w „chmurze” (opcja)
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Wyposażenie opcjonalne
- piloty do wag wozów paszowych
OptiFEED UNO i DUO

Pilot zdolnego sterowania z dużym wyświetlaczem
- Wyposażony w intuicyjną klawiaturę do zarządzania wskotnikiem wag i bezpośrednio z
kabiny ciągnika /ładowarkiMontowany w kabinie ciągnika

CECHY

- Menu w wielu językach
- Wykonywanie receptur programów dystrybucji
- Duży wyświetlacz LCD zapewniający doskonały odczyt masy i wiadomości
- Wyświetla przepisy i komponenty do załadowania, punktów dystrybucji

KOMPATYBILNOŚĆ
ZE WSKAŹNIKIEM
WAGOWYM

OptiFEED UNO i DUO

DTM CLOUD to profesjonalne oprogramowanie do zarządzanie żywieniem zwierząt oparte na możliwości
zapisywania danych w chmurze. W połączeniu z wybranymi wskaźnikami wagi tworzy idealny system, ułatwiający pracę hodowcy.

DINA TEL 3
OPIS

Wyposażenie opcjonalne
- systemy wag wozów paszowych

-

DG 500
DG 600
DG 8000
DG 8000 IC

Feedelio to precyzyjny system wagowy idealny do kontroli wszystkich etapów procesu żywienia zwierząt.
Feedelio składa się z oprogramowania DTM CLOUD - kompleksowego narzędzia do zarządzania plikami
danych w chmurze, programowalnego wskaźnika wagi, modemu 3G lub pendrive’a do wymiany danych i
Aplikacji DTM do monitorowania kluczowych wyników.
Feedelio umożliwia: planowanie dokładnej dawki na dobę, dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji
na temat spożycia, współpracę z oprogramowaniem do zarządzania stadem.

FEEDELIO 500 Light
OPIS

Precyzyjny system wagowy dla małych gospodarstw z możliwościq zapisywania danych w chmurze

- W zestawie: waga DG 500, pendrive, oprogramowanie DTM CLOUD, roczna licencja
- Pełna automatyzacja i kontrola czasu pracy

CECHY

DINA TEL 3 App

- Kontrola i zarzqdzanie inwentarzem
- Porcje oraz programy dystrybucji można z łatwosciq ustawiac na komputerze i nastepnie przenieśc je do
wskaźnika wagi za pornoca pendrive’a

OPIS

Zdolne sterowanie wagą zo pomocą aplikacji no smortfono lub tablet

- Instalując aplikację można zmienić swój telefon we wskaźnik wagi i sprawić, że proces
ładowania będzie bardziej zaawansowany.
- Wystarczy pobrać aplikację DINA TEL3 w Google Play lub App Stare. zainstolowoć

CECHY

specjalny modem (Modem App) i cieszyć się prostotą obsługi.
- Modem nie potrzebuje karty SIM - obsługa Bluetooth

FEEDELIO 600 Advanced
OPIS

Precyzyjny system wagowy dla średnich gospodarstw z możliwością zapisywania danych w chmurze

- Nie jest konieczne posiadanie pilota DINA TEL 3.
- można podłączyć i kontrolować tylko jeden wskaźnik wagi

- W zestawie: waga DG 600, Modem 3G, karta SIM, oprogramowanie DTM CLOUD i aplikacja DTM . roczna
licencja

KOMPATYBILNOŚĆ ZE
WSKAŹNIKIEM WAGOWYM

-

DG 500
DG 600
DG 8000
DG 8000 IC

- Pełna automatyzacja i kontrol01 czasu pracy

CECHY

- Kontrola i zarządzanie inwentarzem
- Programy racji i dystrybucji skonfigurowane na komputerze i szybko przeniesione na wagę za pomocą
modemu GPRS
- Dokładność ładowania i rozładowywania bezpośrednio na smartfonie dzięki dostępnej aplikacji na
Androida i iOS.

EASY CONTROL 2
OPIS

Zdolne sterowanie wagi (głównie DG400)

FEEDELIO ic

- Poręczna i llekka konstrukcja, łatwy w użyciu

OPIS

Precyzyjny system wagowy dla dużych gospodarstw z możliwością zapisywania danych w chmurze

- Zasięg do 25 m

CECHY

- Podłączony do wskaźnika wagowego za pomocą przenośnego modemu WiN ET TM

- W zestawie: waga DG 8000 ie, Modem 3G, karta SIM, oprogramowanie DTM CLOUD i aplikacja DTM,

- Przy zastosowaniu z wagą DG400 służy głównie do

roczna licencja

,wytarowania’ lub wciśnięcia PARTIAL podczas ładowania

KOMPATYBILNOŚĆ ZE
WSKAŹNIKIEM WAGOWYM
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- DG 400
- DG 500
- DG 600

- Pełna automatyzacja i kontrola czasu pracy

CECHY

- Kontrola i zarządzanie inwentarzem
- Programy racji i dystrybucji skonfigurowane na komputerze i szybko przeniesione na wagę za pomocą
modemu GPRS
- Dokładność ładowania i rozładowywania bezpośrednio na smartfonie dzięki dostępnej aplikacji na
Androida i iOS.
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Zalety wozów paszowych dwuślimakowych
OptiFEED DUO

Zalety wozów paszowych dwuślimakowych
OptiFEED DUO HD

Ślimak mieszający
•
•
•
•

grubość ścianki 15 mm
innowacyjna metoda gięcia ślimaka
noże tnące 15 mm
wzmocnione trzymaki noży 20 mm

Ślimak mieszający
•
•
•
•

Pojemność

• DUO: od 14 do 20 m³

Pojemność

grubość ścianki 15 mm
innowacyjna metoda gięcia ślimaka
noże tnące 15 mm
wzmocnione trzymaki noży 20 mm

• DUO HD: od 22 do 32 m³

Przeciwnóż

Przeciwnóż

• mechaniczny w standardzie
• hydrauliczny w opcji
• wspiera proces cięcia
i mieszania

• mechaniczny w standardzie
• hydrauliczny w opcji
• wspiera proces cięcia
i mieszania

Wysyp

• hydraulicznie otwierane
okno dozujące
• rozmieszczenie otworów
dozujących na potrzeby
klienta
• rózne sposoby wyrzutu
(taśma, okno z zabudową itd.)

Wysyp

• hydraulicznie otwierane
okno dozujące
• rozmieszczenie otworów
dozujących na potrzeby klienta
• rózne sposoby wyrzutu
(taśma, okno z zabudową itd.)

Podest inspekcyjny
• ułatwia kontrolowanie
procesu mieszania

Podest inspekcyjny
• ułatwia kontrolowanie
procesu mieszania

*wiecej na str.27

Przekładnia
dwustopniowa

Ścianka kosza

• możliwy wybór
między dwoma biegami
• możliwość zmiany biegów
z kabiny ciągnika - opcja

• walcowana - wydłuża
okres eksplowatacji
• grubość 8 mm

*wiecej na str.27

Przekładnia
dwustopniowa

Dno kosza
System wagowy

• oparty na 4 sensorach

• grubość 20 mm
• dodatkowe wzmocnienie w miejscach
największego naprężenia

Ścianka kosza

• walcowana - wydłuża
okres eksplowatacji
• grubość 8 mm

• możliwy wybór
między dwoma biegami
• możliwość zmiany biegów
z kabiny ciągnika - opcja

System wagowy

• oparty na 4 sensorach

Zaczep

• standardowy zaczep
regulowany górny / dolny

Zaczep

• standardowy zaczep regulowany górny / dolny

Dno kosza

• grubość 20 mm,
• dodatkowe wzmocnienie w miejscach
największego naprężenia

INNE ATUTY WOZÓW PASZOWYCH OPTIFEED DUO

INNE ATUTY WOZÓW PASZOWYCH OPTIFEED DUO HD

Konstrukcja DUO

- przeznaczone do dużych gospodarstw
- 2-ślimaki mieszające:
• szybsze mieszanie
• bardzo niskie zapotrzebowanie na moc
• mniejsze zużycie maszyny

Konstrukcja DUO HD

- przeznaczone do dużych gospodarstw
- najlepszy możliwy stosunek wysokości do pojemności (2,85m wysokości
przy 22m3 pojemności)
- innowacyjna konstrukcja szerokiego kosza i szerszych ślimaków mieszających
- niskie zapotrzebowanie na moc

Ślimak mieszający

- innowacyjna metoda gięcia ślimaka skraca czas mieszania i zapotrzebowania
na moc o 15 %
- od 7 do 9 noży tnących ze stali trudnościeralnej na luźnym ślimaku (w zależności od modelu)

Ślimak mieszający

- innowacyjna metoda gięcia ślimaka skraca czas mieszania i zapotrzebowania
na moc o 15%
- noże tnące ze stali trudnościeralnej na luźnym ślimaku (w zależności od modelu)

Przekładnia dwustopniowa

Przekładnia dwustopniowa

- umożliwia dobór odpowiednich obrotów do wymaganego zapotrzebowania
na moc, w stosunku do ilości paszy
- służy ochronie elementów roboczych i oszczędza paliwo

- umożliwia dobór odpowiednich obrotów do wymaganego zapotrzebowania
na moc, w stosunku do ilości paszy
- służy ochronie elementów roboczych i oszczędza paliwo
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Wozy paszowe dwuślimakowe

Wozy paszowe dwuślimakowe

OptiFEED DUO HD

OptiFEED DUO

Wóz paszowy przeznaczony do dużych gospodarstw,
charakteryzujący się optymalną pojemnością i wysoką
wydajnością dzięki zastosowaniu dwóch pionowych ślimaków.

OptiFEED DUO HD to seria wozów paszowych stworzona
z myślą o dużych gospodarstwach, ukierunkowanych na
wydajną hodowlę i produkcję mleka. Maszyny charakteryzują się niezwykle wysoką wydajnością pracy przy
jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu mocy. Dzięki zastosowaniu szerokiego dna udało się uzyskać małe gabaryty maszyn w stosunku do oferowanych pojemności.

Zawieszenie tandemowe resorowane lub wahliwe jest
opcją, która gwarantuje większą stabilność przy tak
dużych gabarytach maszyny. Dodatkowe wzmocnienie
ramy zwiększa sztywność i wytrzymałość.

Dwuślimakowy system mieszania
dla szybszego cięcia paszy

18

W wozach paszowych serii DUO HD zastosowano zmiany konstrukcyjne dna pojemnika, które umożliwiły powiększenie pojemności przy zachowaniu mniejszej wysokości wozu niż w serii DUO.
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Możliwa konfiguracja

okien wysypowych i wysypów taśmowych PVC dla wozów paszowych
OptiFEED MINI, UNO i UNO S
1

Możliwa konfiguracja

okien wysypowych i wysypów taśmowych PVC dla wozów paszowych
OptiFEED DUO i DUO HD

9

**

**

3
*

PVC

2*

6

* w przypadku wyposażenia okna nr 2 w taśmę wzgłużną tylną, szer. okna wynosi 0,9 m

**

* w przypadku wyposażenia okna nr 2 w taśmę wzgłużną tylną, szer. okna wynosi 0,9 m
** w przypadku wyboru okna nr 10, 11, 12, 13
szer. okna wynosi 0,9 m
** okna nr 10, 11, 12, 13 - poszerzają wóz o
20 cm z każdej strony

**

Długość

Zgodna z szerokością wozu paszowego

Szerokość

900 mm

WYSYPY TAŚMOWE

Długość

Zgodna z szerokością wozu paszowego

Szerokość

900 mm

POPRZECZNY WYSYP TAŚMOWY STANDARDOWY TYLNY Z ZABUDOWĄ
Długość

Zgodna z szerokością wozu paszowego

Szerokość

900 mm

Długość

Zgodna z szerokością wozu paszowego

Szerokość

900 mm

WYSYPY TAŚMOWE

POPRZECZNY WYSYP TAŚMOWY STANDARDOWY Z TYLNĄ ZABUDOWĄ

WZDŁUŻNY TYLNY WYSYP TAŚMOWY Z REGULACJĄ HYDRAULICZNĄ
Długość

1600 lub 2200

Szerokość

900 mm

WZDŁUŻNY WYSYP TAŚMOWY TYLNY Z REGULACJĄ HYDRAULICZNĄ
Długość

1600 lub 2200

Szerokość

900 mm

WYSYPY TAŚMOWE

WYSYPY TAŚMOWE

WYSYPY TAŚMOWE

*w przypadku wyposażenia wozu w przenośnik przedni standardowy nie ma możliwości redukcji wyposażenia o przekładnię
dwubiegową

POPRZECZNY WYSYP TAŚMOWY STANDARDOWY Z PRZEDNIĄ ZABUDOWĄ *

*w przypadku wyposażenia wozu w przenośnik przedni standardowy nie ma możliwości redukcji wyposażenia o przekładnię
dwubiegową

WYSYPY TAŚMOWE

POPRZECZNY WYSYP TAŚMOWY STANDARDOWY Z PRZEDNIĄ ZABUDOWĄ *

DOSTAWKA PVC REGULOWANA HYDRAULICZNIE
Długość

700 lub 1000

Szerokość

900 mm

DOSTAWKA PVC REGULOWANA HYDRAULICZNIE
Długość

700 lub 1000

Szerokość

900 mm

WYSYPY TAŚMOWE

WYSYPY TAŚMOWE

4

WYSYPY TAŚMOWE

5

OKNA NR 10, 11, 12, 13 – REGULACJA HYDRAULICZNA *
Długość

1600 lub 2200

Szerokość

900 mm

* poszerza wóz o 28 cm (razem z oknem)
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Dane techniczne
wozów paszowych
Wozy paszowe jednoślimakowe

Wyposażenie standardowe

Typ

UNO MINI i UNO

UNO MINI 500 UNO MINI 600 UNO MINI 700

Pojemność [m ]
3

5

6

UNO 700

7

Zamocowane na ślimakach mieszających, noże tnące (grubość 7-9 mm w
zależności od wozu) ze stali trudnościeralnej, zapewniają idealne rozdrobnienie paszy.

Przekładnia
dwustopniowa
Przekładnia firmy Comer, umożliwia wybór odpowiednich obrotów, aby dopasować wymagane zapotrzebowanie mocy
do ilość i paszy.

Moc ciągnika [KM]

Umożliwia sterowanie maszyny za pomocą
jednego wyjścia hydraulicznego z ciągnika.

Masa [kg]

Stopka podporowa
Mechanicznie regulowana stopa podporowa ułatwia zaczepianie jak i odczepianie
maszyny od ciągnika.

Szerokość / Wysokość / Długość [cm]

Wskaźnik położenia okna wysypowego
informuje w jakiej pozycji znajduje się
jego dolna krawędź.

Zabudowa wysypów
Ogranicza odległość podawania paszy co
jest szczególnie zalecane przy bardzo wąskich oborach.

Wał firmy Bondioli Pavesi, dostępny w
wyposażeniu standardowym w każdym
wozie paszowym.

Ramię wspomagające wysyp
Jest umiejscowione między dolną częścią ślimaka a podłogą kosza. Gwarantuje dokładne
oczyszczenie kosza z paszy – resztki paszy nie
zalegają w koszu wozu paszowego.

od 50

od 50

180 / 266 / 410

230 / 240 / 470

2 700

2 740

2 780

3 255

od 60

System wagowy STAD 04

Mechaniczny przeciwnóż

Uniwersalny, prosty w obsłudze elektroniczny system wagowy firmy Dinamica Generale,
posiadający wszystkie funkcje niezbędne do
prawidłowego ważenia oddzielnych komponentów paszy.

Mechanicznie regulowane przeciwnoże wspierają proces cięcia i mieszania. W zależności od
potrzeb, można je wsuwać lub wysuwać (regulacja hydrauliczna w opcji).

230 / 274 / 480

230 / 291 / 485

230 / 323 / 492

3 370

3 480

3 590

3 810

90

Wozy paszowe jednoślimakowe
Typ

UNO S

UNO 700 S

UNO 800 S

UNO 900 S

UNO 1000 S

7

8

9

10

Pojemność [m ]
3

1
7 (długie 5 szt, krótkie 2 szt)

9 (długie 7 szt, krótkie 2 szt)

od 50

od 60

230 / 200 / 478

230 / 215 / 480

3 525

3 460

Szerokość okna wyładowczego [cm]

90

Wysokośc okna od podłoża [mm]

430

Prześwit ramy [mm]
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Wozy paszowe dwuślimakowe
Typ
Pojemność [m ]
3

Szerokość / Wysokość / Długość [cm]
Masa [kg]

230 / 234 / 485

230 / 251 / 490

3 580

3 710

DUO

DUO 1200

DUO 1400

DUO 1600

DUO 1800

DUO 2000

12

14

16

18

20

od 80

18
(długie 14 szt, krótkie 4 szt)
od 90

od 100

Liczba ślimaków [szt.]
Ilość noży tnących [szt.]

2
18
14
(długie 14 szt,krótkie 4 szt) (długie 10 szt,krótkie 4 szt)
od 70
230 / 255 / 640

230 / 257 / 690

230 / 269 / 695

230 / 287 / 700

230 / 305 / 707

5 100

5 375

5 650

5 800

6 000

Szerokość okna wyładowczego [cm]

100

120

Wysokośc okna od podłoża [mm]

865

950

Prześwit ramy [mm]

475

520

Wozy paszowe dwuślimakowe
Typ
Pojemność [m3]

DUO HD

DUO 2200 HD

DUO 2400 HD

DUO 2600 HD

DUO HD 2800

DUO HD 3000

DUO HD 3200

22

24

26

28

30

32

255 / 336 / 740

255 / 361 / 750

255 / 375 / 760

10 000

10 500

11 000

Liczba ślimaków [szt.]

2

Ilość noży tnących [szt.]
Szerokość / Wysokość / Długość [cm]
Masa [kg]

od 70

230 / 255 / 475

430

Masa [kg]

Rozmieszczenie hydraulicznych okien
dozujących - w zależności od modelu
wozu i wymagań klienta.

9 (długie 7 szt, krótkie 2 szt)

Prześwit ramy [mm]

Doskonale sprawdza się w obserwacji procesu mieszania w dowolnym czasie.

Hydrauliczne okno
wysypowe

12

840

Szerokość / Wysokość / Długość [cm]

UNO MINI / S / UNO: R15,3 - 10/75
DUO: R19,5-435/50 (MEGA)

10

300

Moc ciągnika [KM]

22

od 45
180 / 240 / 408

Moc ciągnika [KM]

Ogumienie

9

500

Podest inspekcyjny

Zapobiega wysypywaniu się paszy na
zewnątrz wozu w trakcie mieszania. W
opcji pierścień pochylony o 45o. oraz ruchomy na łańcuchu.

8

Wysokośc okna od podłoża [mm]

Moc ciągnika [KM]

Wał WOM

od 40
180 / 216 / 405

Liczba ślimaków [szt.]

Pierścień
przeciwwysypowy

UNO 1200

7 (długie 5 szt.,
krótkie 2 szt.)

7 (długie 4 szt., krótkie 3 szt.)

Szerokość okna wyładowczego [cm]

Ilość noży tnących [szt.]

Wskaźnik położenia

UNO 1000

1

Ilość noży tnących [szt.]

Rozdzielacz
hydrauliczny

UNO 900

7

Liczba ślimaków [szt.]

Ślimaki z nożami

UNO 800

18 (długie 14 szt, krótkie 4 szt)
od 80

od 90

255 / 285 / 710

255 / 301 / 720

255 / 321 / 730

7 200

7 600

9 700

Szerokość okna wyładowczego [cm]

od 100

120

Wysokośc okna od podłoża [mm]

950

1 100

Prześwit ramy [mm]

530

630
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Twój diler:
diler:
Twój

SaMASZ Sp. z o.o.
ul. Trawiasta 1
16-060 Zabłudów
Polska
tel.: + 48 85 679 12 26
e-mail: handel@samasz.pl
Pasja do pracy i ciągłe poszukiwania jak najlepszych rozwiązań to idee, jakie
od początku nam przyświecały i stały się kluczem do sukcesu.
www.samasz.pl
Główne czynniki przyczyniające się do dynamicznego rozwoju firmy to bliski kontakt
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i otwartość na
potrzeby.
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Zatrudniamy najzdolniejszych absolwentów wyższych uczelni, którzy są

SaMASZ Rosja, SaMASZ North America LLC, SaMASZ BVBA Belgia – NiderNaszym
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czołowych europejskich
prosję w to codziś
robią.
Zawsze
można oraz
liczyćjeden
na ichz kompetencję
i niezawodność.
Jesteśmy producentem wysokiej jakości maszyn rolniczych oraz komunalnych. W swojej ofercie posiadamy ponad 300 typów różnych maszyn: kosiarek dyskowych, bębnowych, przetrząsaczy, zgrabiarek, wozów paszowych,
ramion wysięgnikowych, kosiarek bijakowych, głowic roboczych i pługów
odśnieżnych.
Produkcja realizowana jest w Zabłudowie (woj. podlaskie), w uruchomionej w
2018 r. fabryce. Zatrudniamy obecnie blisko tysiąc osób.

ducentów maszyn zielonkowych. W swojej ofercie posiadamy ponad 300
typów różnych maszyn: kosiarek bębnowych, dyskowych, przetrząsaczy,
zgrabiarek, owijarek, wozów paszowych, kosiarek bijakowych, ramion wysięgnikowych, pługów odśnieżnych.
Od
początku
istnieniatofirmy,
wyprodukowaliśmy
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110
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oraz 70 firm za
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i
kilka
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innych
maszyn.
Eksportujemy
nasze
maszyny
SaMASZ dynamicznie rozwija sprzedaż eksportową. Około 65% produkcji
do ponad 50 krajów
całego
świata.
handlowa
obejmuje
ok. 60
przedsiębiorstwa
trafia
do ponad
50 Nasza
krajówsieć
na całym
świecie.
Zagraniczne
firm
w Polsce
ok. 70 za granicą.
oddziały
spółkii to:
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Dane i wyposażenie techniczne występujące w publikacji, a także zdjęcia produktów mogą się różnić
z uwagi na ciągły rozwój technologiczny produktów.

