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Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwi¹zania konstrukcyjne wozów paszowych w ofertach wystawców prezentuj¹cych swoje wyroby
na Targach „POLAGRA-PREMIERY” 2016.
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Niemiecka firma STRAUTMANN zaoferowa³a wozy
paszowe zarówno przyczepiane, jak i samojezdne. Maszyny

przyczepiane wystêpuj¹ o pojemnoœciach od 4 do 14,5 m . S¹
one przeznaczone dla ma³ych i œrednich gospodarstw. Wozy
paszowe Verti-Mix 400 lub 500 s¹ podstawowymi modelami
przeznaczonymi dla ma³ych gospodarstw. Cech¹ charakte-
rystyczn¹ tych maszyn jest oœ jezdna usytuowana z ty³u za
zbiornikiem (rys. 1), co pozwoli³o obni¿yæ ca³kowit¹ wysokoœæ
maszyny do 1,92 lub 2,18 m.

Klasycznym wozem paszowym jest model Verti-Mix ofe-

rowany w 5 typowymiarach od 7,5 do 14,5 m . Tak jak w po-
przedniej serii, maszyna jest wyposa¿ona w jeden pionowy
œlimak. W³asne, opatentowane rozwi¹zanie œlimaka Vario
pozwala ka¿dorazowo na ustawienie no¿y optymalnie do
potrzeb.

Opcjonalnie œlimak mieszaj¹cy Vario dostêpny jest z sy-
stemem magnesów umieszczonych bezpoœrednio na œlimaku
(rys. 2). Przez ustawienie no¿y tn¹cych w kierunku do wew-
n¹trz oszczêdza siê do 25% mocy. Dodatkowa listwa u do³u
œlimaka pozwala na szybki i równomierny wy³adunek paszy.
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Rys. 1. Wóz paszowy Verti-Mix 500 firmy STRAUTMANN [1]
Fig. 1. Verti-Mix 500 fodder carriage of STRAUTMANN [1]

Rys. 2. Mieszad³o œlimakowe Vario stosowane w wozach
paszowych firmy STRAUTMANN [1]
Fig. 2. The screw mixer Vario used in STRAUTMANN's fodder
carriages [1]

Wóz paszowy Verti-Mix Double K jest produkowany

w 4 typowymiarach o objêtoœciach od 13 do 21 m . W zbiorniku
umieszczone s¹ 2 pionowe mieszad³a œlimakowe. Seria ta
charakteryzuje siê tym, ¿e tylny œlimak jest o mniejszej œre-
dnicy od przedniego (rys. 3a). Pozwoli³o to na zmniejszenie
szerokoœci tylnej czêœci zbiornika i wyposa¿enie tej serii
w du¿e ogumienie, bez zwiêkszenia szerokoœci i wysokoœci
maszyny (rys. 3b). Pozwoli³o to na umieszczenie kó³ w p³a-
szczyŸnie przedniej czêœci zbiornika maszyny.

Dla du¿ych gospodarstw oferowana jest seria wozów Verti-

Mix Double od 12 do 28 m w 6 typowymiarach wyposa¿onych
w dwa pionowe mieszad³a œlimakowe Vario. W tej serii oba
mieszad³a œlimakowe s¹ tej samej œrednicy. Przy d³u¿szej
jeŸdzie lub wysokich prêdkoœciach zalecane jest stosowanie
resorowanych osi tandemowych, które w wersji VM 2400 i VM
2800 s¹ w wyposa¿eniu standardowym. Od wersji VM 2000
Double maszyny mog¹ byæ wyposa¿one w tandemow¹ oœ
kierowan¹.

Firma STRAUTMANN zaprezentowa³a dwa typy
samojezdnych wozów paszowych: pierwszy typ to jedno-

œlimakowy Verti-Mix SF (11, 13 i 15 m ) i dwuœlimakowy Verti-

Mix Double SF (14, 17 i 20 m ), drugi typ to wozy serii Sherpa

o pojemnoœciach 12 i 14 m (rys. 4).
W urz¹dzeniu frezuj¹cym firma zastosowa³a opatentowany

systemem pobierania paszy z pryzm .
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Rys. 3. Wóz paszowy firmy STRAUTMANN Verti-mix Double K
[1]
Fig. 3. Verti-Mix Double K fodder carriage of STRAUTMANN
[1]

fast-cut
Zastosowane urz¹dzenie wa¿¹ce PTM HL 50 pozwala na

sporz¹dzenie 50 receptur z 30 komponentów paszowych.
System ten nie ma mo¿liwoœci przenoszenia danych do
komputera. Natomiast urz¹dzenie wa¿¹ce PTM Super Grafik
USB pozwala sporz¹dziæ 150 receptur z 30 komponentów.
Do³¹czone oprogramowanie pozwala na odczyty i zarz¹dzanie

a) b)
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Rys. 4. Samojezdny wóz paszowy STRAUTMANN serii Sherpa
1201 [1]
Fig. 4. A self-propelled STRAUTMANN's fodder carriage,
Sherpa 1201 series 1201 [1]

ys. 5. Wóz paszowy serii VARI-CUT firmy REDROCK z mie-
szad³em ³opatowo-bêbnowym
Fig. 5. VARIO-CUT series fodder carriage with a reel-scapular
mixer by REDROCK

Irlandzka firma REDROCK ma w swojej ofercie wozy pa-
szowe przyczepiane z jedno- lub dwuœlimakowym systemem
mieszaj¹cym oraz z systemem ³opatowo-bêbnowym. Maszyny
z jednym œlimakiem oferowane s¹ w trzech wariantach kon-

strukcyjnych w zakresie pojemnoœci zbiornika 10, 12 i 14 m ,
natomiast dwuœlimakowe równie¿ w trzech wariantach - 16, 20

i 24 m . Napêd na zespó³ mieszaj¹cy jest przekazywany przez
dwubiegowy uk³ad planetarny. W wozach dwuœlimakowych
stosowane jest podwozie typu tandem z dwoma osiami
sztywnymi lub z tyln¹ osi¹ skrêtn¹.

Drug¹ grupê stanowi¹ wozy paszowe z ³opatowo-
bêbnowym zespo³em mieszaj¹cym (rys. 5) Vari-Cut w 5 typo-

wielkoœciach od 12 do 30 m . Na wale umieszczonym wzd³u¿
zbiornika osadzone s¹ trzy wirniki: w œrodku szeœcioramienny
(3), natomiast na krañcach wa³u trzyramienne (4). Ramiona
wirnika œrodkowego s¹ po³¹czone ³opatami mieszaj¹cymi (1)
z ramionami wirników krañcowych. Poziomy przenoœnik
œlimakowy (2) umieszczony w zbiorniku s³u¿y do
przemieszczania mieszanej paszy i do wy³adunku. W dolnej
czêœci bocznej œciany zbiornika na ca³ej jej d³ugoœci
umieszczonych jest wzd³u¿ linii œrubowej 17 no¿y tn¹cych
Vari-Cut (5). W tej serii maszyn mo¿e byæ stosowany uk³ad
jezdny jednoosiowy lub dwuosiowy z osiami sztywnymi lub
tyln¹ osi¹ skrêtn¹.

System wa¿enia zapewnia zarz¹dzanie inwentarzem,
mo¿liwoœæ pod³¹czenia do systemów zarz¹dzania gospo-
darstwem, bezprzewodow¹ ³¹cznoœæ pomiêdzy komputerem
a wozem paszowym oraz inne udogodnienia. Zapotrzebowanie
na moc w zale¿noœci od pojemnoœci zbiornika wynosi od 52 do
96 kW.
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�ród³o: opracowanie w³asne wg materia³ów firmowych / Source:
own study of company's materials

Oferta wozów paszowych polskiej firmy SaMASZ
obejmuje 27 typowymiarów pojemnoœci zbiorników,
wyposa¿anych w urz¹dzenia mieszaj¹ce jedno- (UNO) i dwu-
(DUO) œlimakowe. Mieszad³a jednoœlimakowe znajduj¹ siê

w 17 typach maszyn o pojemnoœciach 6, 8, 10 i 12 m , natomiast
dwa œlimaki znajduj¹ siê w 12 typach wozów o pojemnoœciach

od 12 do 26 m .
Najprostszymi rozwi¹zaniami technicznymi i eksploata-

cyjnymi charakteryzuje siê grupa wozów OptiFEED

UNO/BASIC o pojemnoœciach 6, 8 i 10 m z wyposa¿eniem
standardowym. Modele standardowe BASIC nie maj¹
przek³adni dwustopniowej, wagi i mo¿liwoœci wyposa¿enia ich
w podest inspekcyjny. Ta grupa wozów jest przeznaczona do
obs³ugi zwierz¹t o wielkoœci stada od 30 do 60 krów. Natomiast

seria maszyn OptiFEED o pojemnoœciach 12 do 26 m zalecana
jest do karmienia stad od 70 do 150 krów i wiêkszych.

W wozach OptiFEED zastosowano przek³adniê 2-stopnio-
w¹, wagê bazuj¹c¹ na 4 czujnikach STAD 04 (mo¿liwoœæ
wa¿enia bez ci¹gnika) i przek³adniê obiegow¹. W wyposa¿eniu
opcjonalnym wozy tej serii mog¹ byæ wyposa¿one w uni-
wersalny, programowalny system wagowy DG 500
umo¿liwiaj¹cy tworzenie strategii ¿ywieniowych i dozowanie
paszy wed³ug okreœlonych wymagañ oraz gromadzenie danych
na temat ¿ywienia. Przek³adnia dwustopniowa firmy Comer
umo¿liwia wybór odpowiednich obrotów œlimaka, tak aby
dostosowaæ je do mocy ci¹gnika oraz iloœci i rodzaju paszy
w zbiorniku. Ponadto, po zakoñczeniu procesu zadawania
paszy, w³¹czenie szybszych obrotów powoduje zrzucenie
resztek paszy ze zwojów œlimaka. Wsuwane lub wysuwane ze
zbiornika no¿e, mechanicznie lub hydraulicznie, intensyfikuj¹
proces ciêcia i mieszania. Na œlimakach mieszaj¹cych mo¿e
byæ zamontowanych od 7 do 9 no¿y; w opcji na œlimaku mo¿e
byæ zamontowany magnes wy³apuj¹cy materia³y metalowe
znajduj¹ce siê w paszy. Opatentowana metoda giêcia œlimaka
skraca czas mieszania i zmniejsza zapotrzebowanie na moc
o 15%.

Now¹ generacj¹ wozów paszowych firmy SaMASZ s¹

maszyny serii OptiFEED DUO S o pojemnoœci 12 i 14 m
(rys. 6). Dziêki osadzeniu zbiornika maszyny na ramie, przy

objêtoœci 12 m mo¿na uzyskaæ ni¿sz¹ wysokoœæ (do 2,25 m),
co pozwala na ich stosowanie w ni¿szych bramach wjazdowych
budynków inwentarskich.

Firma DafAgro przedstawi³a wozy paszowe T-REX o po-

jemnoœciach zbiorników od 6 do 30 m . Pierwsz¹ grupê
stanowi¹ maszyny o mniejszych pojemnoœciach zbiornika do

16 m , które s¹ produkowane w 6 typowymiarach i s¹ wypo-
sa¿one w jedno pionowe mieszad³o œlimakowe. Drug¹ grupê

stanowi¹ maszyny o pojemnoœciach zbiornika od 12 do 30 m .
S¹ one oferowane w 7 typowymiarach z dwoma pionowymi
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Rys. 6. Wóz paszowy OptiFEED DUO S firmy SaMASZ
o ni¿szej wysokoœci [1]
Fig. 6. A fodder carriage OptiFEED DUO S with a lower height
by Company SaMASZ [1]
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œlimakami. Napêd na zespo³y mieszaj¹ce przenoszony jest
z wa³ka przekaŸnika mocy o obrotach WOM wynosz¹cych 540

obr.·min dla maszyn z jednym mieszad³em i 1000 obr.·min
z dwoma mieszad³ami przez przek³adniê k¹tow¹ i dwubiegow¹
firmy Comer. Wozy paszowe firmy DafAgro ju¿ w wersji
podstawowej s¹ wyposa¿one w wagê w³oskiej firmy Digi
Device typu Five UF3 obs³ugiwan¹ na wozie, która umo¿liwia
dozowanie sk³adników z dok³adnoœci¹ do 1% oraz z mo¿liwo-
œci¹ zaprogramowania 15 receptur pasz sk³adaj¹cych siê z 15
komponentów. Paszowozy te osadzone s¹ na osi o przekroju
90 mm. Zawieszenia zbiorników w wozach paszowych s¹
osadzane na sztywno lub wystêpuj¹ w systemie resorowym

(rys. 7a) lub (rys. 7b). Przedstawione poni¿ej
systemy resorowania wozów paszowych s¹ stosowane równie¿
przez innych producentów.

Wóz paszowy DafAgro T-REX w wersji GOLD mo¿e byæ
wyposa¿ony w system komunikacji bezprzewodowej, który
pozwala na zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami wozu.
Umo¿liwia wa¿enie i dozowanie wed³ug receptur oraz
zarz¹dzenie ustawieniami wagi oraz spe³nia wiele innych
funkcji.

W ofercie fabryki Metal-Fach znajduje siê 17 typo-
wymiarów wozów paszowych zró¿nicowanych pod wzglêdem

pojemnoœci zbiornika od 5 do 26 m . Seria maszyn T659
„OPTIMAL” reprezentuje cztery objêtoœci zbiornika od 4 do

8 m , a seria maszyn BEL-MIX T659 o pojemnoœci od 5 do

13 m i obejmuje 9 typowymiarów. Maszyny tych serii s¹ wypo-
sa¿one w jeden œlimak. Natomiast wozy BEL-MIX T659

o pojemnoœciach od 10 do 22 m (8 typowymiarów) maj¹ dwa

œlimaki. Wozy o pojemnoœciach 24, 26 i 28 m s¹ wyposa¿one
w trzy pionowe œlimaki (rys. 8).
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tandem bogie

Rys. 7. Resorowanie wozów paszowych firmy DafAgro:
a - tandem, b - bogie [1]
Fig. 7. Suspension of fodder carriages of Daf Agro: a - tandem,
b - bogie [1]

Rys. 8. Trzyœlimakowy wóz paszowy firmy Metal-Fach [1]
Fig. 8. A three screw fodder carriage of Metal-Fach [1]

We wszystkich typach maszyn na zwojach œlimaka jest
umieszczonych po 8 no¿y oraz po 2 przeciwno¿e. Napêd
z WOM jest przekazywany na wa³ œlimaka za pomoc¹
przek³adni planetarnej. Ponadto w wyposa¿eniu standardowym
ka¿da maszyna jest wyposa¿ona w okno podgl¹dowe i spawany
pierœcieñ ograniczaj¹cy na górnej krawêdzi skrzyni.
Opcjonalnie wszystkie maszyny mog¹ byæ wyposa¿one
w system wagowy i magnes wy³apuj¹cy metale. W wypo-
sa¿eniu opcjonalnym mo¿e byæ zastosowany nó¿ hydrauliczny.

Przedstawiona analiza rozwi¹zañ konstrukcyjnych wozów
paszowych umo¿liwia optymalny dobór typu i wielkoœci
maszyny i jej wyposa¿enia do indywidualnych potrzeb i wiel-
koœci gospodarstwa.

Rozwój konstrukcji omawianej grupy urz¹dzeñ zmierza
w kierunku lepszego ich przystosowania do poszerzonego
wachlarza przerabianych materia³ów, zró¿nicowanych warun-
ków pracy oraz automatyzacji i samoregulacji przebiegu
procesów technologicznych w tych urz¹dzeniach.
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DESIGN SOLUTIONS IN FODDER CARRIAGES PRESENTED AT
„POLAGRA-PREMIERY" FAIR IN 2016 (II)

Summary

The paper presents design solutions in foragers in in producers' offers presenting their products at the POLAGRA-PREMIERY"
fair in 2016.

: fodder carriages, exhibitions, Poland
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