
Model – Grupa modeli GMA-3500 / GMA-4500
Zbiornik mieszalnika 3500 kg / 4500 kg pojemności z hydraulicznym 

silnikiem
napędowym, oparty na 4 czujnikach wagowych 
podłączonych
do komputera mieszalnika

Młyn Ø 800mm, Szerokość 380mm z 72 bijakami widia
Wydajność śrutownika 18 t/h przy mocy 120 KM
Wydajność pneumatyki 25 m³ / min
Filtr 12 pochłaniaczy czyszczone pneumatycznie
Długość /Szerokość/Wysokość 5100 mm / 2400 mm / 3200 mm / 3750 mm
Waga podstawowa 4200 kg / 4400kg
Nacisk osi 10500 kg do 40 km/h
Opony 435/50 R19.5
Hamulec pneumatyczny do 40 km/h
Zapotrzebowanie mocy 88 kW / 120 KM

Model – Grupa modeli GMA-4000 / GMA-5000
Zbiornik Mieszalnika 4000 kg / 5000 kg pojemności z hydraulicznym 

silnikiem
napędowym, oparty na 4 czujnikach wagowych 
podłączonych
do komputera mieszalnika

Młyn Ø 800mm, Szerokość 380mm z 72 bijakami widia
Wydajność śrutownika 15 t/h przy mocy 160 KM
Wydajność pneumatyki 40m³ / min
Filtr 14 pochłaniacze czyszczone pneumatycznie
Długość /Szerokość/Wysokość 5100 mm / 2400 mm / 3200 mm / 3750 mm
Waga podstawowa 4280 kg / 4460kg
Nacisk osi 10500 kg do 40 km/h
Opony 435/50 R19.5
Hamulec pneumatyczny do 40 km/h
Hamulec pneumatyczny 118 kW / 160 KM

Mobilna Mieszalnia Pasz jest to maszyna łącząca w sobie śrutownik  bijakowy, mieszal-
nik pasz oraz wiele innych podzespołów umożliwiających po bieranie zboża, obróbkę 
oraz transport gotowej paszy do silosu lub magazynu.  Mieszalna napędzana jest przez 
ciągnik i zapewnia przygotowanie jednorodnej, idealnie wymieszanej paszy gotowej do 
bezpośredniego skarmienia. 

cyklon z pochłaniaczem

szerokie opony

zbiornik na dodatki płynne

komora mieszalnika

zawór zabezpieczający pneumatyczny zawór zamykający

magnes do metali

hamulce pneumatyczne

bijaki z widią

kosz ze stali nierdzewnej do 
zdawania dodatków

oświetlenie

śrutownik bijakowy

rura do zaciągu produktu na 
śrutownik

sensometr do wagi

sita wydajny kompresor

licznik przepływu cieczy

niezależna hydraulika do napędu 
ślimaka namieszającego

pulpit sterowania wraz  
z komputerem 

sterowanie do zaworów  
otrzepujących filtry 


