TUNING BvL W NAJLPESZYM WYDANIU
Ślimak mieszający

System magnesów

Doskonałe mieszanie poprzez
optymalną budowę ślimaka: dla
każdego rodzaju mieszanki BvL oferuje
odpowiedni ślimak, zarówno z jak i bez
dodatkowego uzbrojenia.

Noże do mieszarki ślimakowej
V-MIX

Numer zamówienia na życzenie z
podaniem numeru maszyny.

Skład materiałowy Raex Hardline
Skład materiałowy V2A

Kołpak ślimaka

Nóż do ziemniaków

Uszczelka ślimaka

Lemiesz

Nóż Fibre Cut
(do cięcia włókien)
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BvL- TUNING W OBORZE
Ślimak mieszający

System magnesów

Doskonałe mieszanie poprzez
optymalną budowę ślimaka: dla
każdego typu wozu paszowego, BvL
oferuje odpowiedni ślimak, zarówno z
jak i bez dodatkowego uzbrojenia.

Bez względu na to, czy pojawią się
gwoździe, drut kolczasty czy inne
metalowe części – nasze magnesy
znajdujące się na górnej i dolnej
krawędzi ślimaka wyłapują obce ciała i
pozwalają na to, by Wasze zwierzęta
otrzymywały paszę bez żadnych
zanieczyszczeń metalowych.

Numer zamówienia na zapytanie z
podaniem numeru maszyny.

Skład materiałowy Raex Hardline/
Skład materiałowy V2A
Skuteczne mieszanie wymaga solidnego
brzegu na zewnętrznej stronie ślimaka.
Możliwość nabycia zarówno z produkcji jak
i w formie dodatkowego wyposażenia: różne
uzbrojenie z Raex lub V2A (wysokiej jakości
stal nierdzewna) gwarantuje tutaj wysoką
siłę wyporu i szybkie mieszanie.

Noże do ślimaka
mieszającego V-MIX
Ostrość noży i ich właściwe ustawienie
są tutaj ważnymi czynnikami
zmniejszającymi zużycie paliwa oraz
uzyskaniem krótkiego czasu mieszania.
Zapewnione jest tu czyste cięcie poprzez
inteligentne możliwości nastawień.

Nóż do ziemniaków

Lemiesz

Znajdujący się na dolnym końcu ślimaka
nóż do ziemniaków kroi efektywnie
buraki, cebulę oraz marchew. Okrągłe
ostrza umożliwiają lepsze cięcie, a co za
tym idzie wykorzystanie paszy.

Problemy z mieszaniem w przypadku
wysokiego udziału paszy płynnej, słomy
lub TMR?

Każde warzywo – w tym samym czasie.

Tak zwany lemiesz ślimaka dba o czyste
ściany oraz trudnodostępne miejsca w
zbiorniku wozu paszowego.

Kołpak ślimaka

Uszczelka ślimaka

Nóż Fibre Cut

Resztki paszy powodują chemiczne
zużycie się i utrudniają ewentualne
prace konserwacyjne. Sprawny kołpak
chroni ślimak i mechanizm napędowy.

Bez względu na to, czy stosowany jest
TMR czy też zboża zmieszane z wodą:
Uszczelka ślimaka na płycie dolnej
zapobiega powstawaniu złogów pod
ślimakiem i redukuje efektywnie pobór
mocy a tym samym niewidoczne zużycie.

Najlepsza jakość paszy pomimo
długowłóknistej słomy czy trawy:
Specjalnie uformowany nóż Fibre Cut
(do cięcia włókien) (patent BvL)
gwarantuje dobrą jakość paszy i
dokładność opróżniania zbiornika.
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Zaoszczędźcie 25% swoich
kosztów eksploatacyjnych
Za każdą minutę, o którą wydłuża się proces
mieszania z uwagi na to, że Wasze narzędzia
mieszające nie pracują już prawidłowo, musicie
zapłacić przynajmniej 4 zł / min lub więcej. W
ciągu roku da to kwotę kilkanaście tysięcy zł.
Dodatkowe roczne koszty [zł] z uwagi na dłuższy czas mieszania
100 000 zł
80 000 zł
60 000 zł
40 000 zł
20 000 zł
- zł

Tylko dobre narzędzia mieszające gwarantują
mieszanki paszowe wysokiej jakości. Oprócz
krótszych czasów mieszania, dzięki tuningowi
ślimaka mieszającego, możecie otrzymać
wysokiej jakości TMR. Wasze zwierzęta
odwdzięczą się Wam lepszym spożyciem paszy
oraz wyższą wydajnością.

Wasze korzyści
w skrócie

Tuning ślimaka
mieszającego!

Krótszy czas mieszania!
niskie koszty eksploatacyjne
wyższa oszczędność czasu
zmniejszone zużycie

Lepsza mieszanka (TMR)
zdrowsze zwierzęta
wyższe spożycie paszy
wyższa wydajność mleka
Wasz przedstawiciel BvL:
Agro- Tech Junoszyn Sp. z o.o.
Junoszyn 1, 64-130 Rydzyna
www.agrotech-junoszyn.pl
agrotechjunoszyn@gmail.com
tel. 735 983 686

Dopasuj ślimak mieszający
do swoich potrzeb.

