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Paszowozy ...i to jakie!
Firma PTM Polska od tego roku uzupełniła ofertę o nowe rozwiązania do transportu ładunków
objętościowych dedykowane do wykorzystania w rolnictwie.
ódzka firma postawiła sobie za cel
ciągłe zwiększanie satysfakcji klientów w sektorze naczep ciężarowych
do przewozu ładunków sypkich. Do jej
szerokiej oferty dołączyła obecnie nowa
marka sprzedająca sprzęt do transportu
pasz i żywności dla zwierząt. To hiszpański Cubas Segre, od ponad 30 lat produkujący wysokiej jakości naczepy i zabudowy
paszowe.

Szybko i wysoko
Silosy paszowe Cubas Segre są wyjątkowe, ponieważ charakteryzuje je nie pneumatyczny, lecz mechaniczno-ślimakowy rozładunek, przy pomocy rury rozładowczej mogącej obracać się o 360°
i sięgać wysoko (do 11 m) ponad auto ce-

lem rozładunku w konkretnym miejscu.
Mechaniczny rozładunek pasz przy pomocy ślimaka ma tę zaletę, że nie rozdmuchuje bardziej lotnych części paszy. Tak
przetransportowana homogeniczna dawka paszy uniemożliwia późniejsze, selektywne wyjadanie poszczególnych składników mineralnych przez zwierzęta. A to jest
najważniejsze dla systemu żywienia zwierząt. Przewagą mechanicznego rozładunku pasz nad pneumatycznym systemem
z kompresorem jest także większe tempo
rozładunku. Hiszpańskie paszowozy osiągają bardzo wysokie prędkości rozładunku: od 1300 do 1500 kg/min ponieważ wyposażone są w wysokowydajny, 2-obwodowy układ hydrauliczny z WOM z pompą
o wydajności 150 l/min (3- lub 4-cylindrowy silnik diesla dostępny jest w opcji).

Przegrody, w tym przypadku 6 szt. – każda z hydraulicznym
otwieraniem od dołu. Możliwy jest rozładunek tylny przez
otwór zbożowy a także załadunek tylny podajnikiem
ślimakowym. Jest możliwość mieszania ładunku napędem
ślimakowym w podłodze wzdłuż skrzyni. Całość możemy
przykryć plandeką dachową lub zamknąć szczelnie włazami
aluminiowymi.

W klasie heavy duty
Paszowozy Cubas
Segre charakteryzuje
mechaniczny
rozładunek za pomocą
ślimaka pozwalający
na wysyp ładunku
wysoko, wprost
do stacjonarnych
silosów. Najdłuższa
tuba rozładowująca
ma długość aż 8 m.
Rozładunek można
prowadzić do 11 m
wysokości.
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Cykl produkcyjny silosów prowadzony
jest w oparciu o podwozia hiszpańskiej firmy Lecitrailer, lidera rynku hiszpańskiego,
który pomaga Cubas Segre nie tylko doskonalić standardy jakości lecz także utrzymuje najwyższy stopień nowoczesności pojazdów. Na przykład: technologia oświetlenia
LED – w samochodach już się obyła, w naczepach jeszcze nie. A w Cubas Segre nawet
markery boczne są wykonywane jako energooszczędne żarówki diodowe. Zbiorniki
silosów, osłony boczne, tylną i przednią
poręcz bezpieczeństwa Hiszpanie budu-
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ją z aluminium, co pozwala utrzymać niską masę, niski środek ciężkości i podnieść
ładowność. Jednak na zbiornik stosowane jest nie byle jakie aluminium tylko stop
H34 – aluminium o najwyższej wytrzymałości, takie samo jakie stosuje się w naczepach-wywrotkach marki Stas.
Nie poskąpiono także jakości i wytrzymałości dla samej tuby rozładowującej.
Przede wszystkim jest ona stalowa, gdyż
narażona jest na mocne wycieranie się.
Wszystkie łożyska układu wykonane zostały w wersji heavy duty, te odpowiadające za pracę przekaźnika ślimakowego wykonane są jako specjalne teflonowe. Przy
okazji są łatwo wymienialne.

Na bogato
Silosy Cubas Segre charakteryzują się bardzo bogatym wyposażeniem standardowym
i opcyjnym. Operator do komunikacji z maszyną używa najnowocześniejszych technologii, tj.: aplikacji komputerowych czy tabletu. Za pomocą pilota bezprzewodowego
może sterować każdą grodzią i każdą częścią tuby rozładunkowej. Nawet oświetlenie
na końcu tuby sterowane jest zdalnie. Panel
kontrolny jest zamykany i podświetlony
światłem LED ułatwiającym pracę w ciem-

Osadzony mechanizm pneumatyczny jest obrotowy pozwala obracać tubą rozładunkową
w zakresie 360 °. Obracanie odbywa się za pomocą silników renomowanej marki Danfoss.
Dostępne są trzy wersje kształtu zbiornika: ST, HI-T, S+. Mają one pojemność od 41 do 50 m3.

nościach. Naczepa może być wyposażona
w system oczyszczania silosu powietrzem
Soplair oraz podwójną poręcz podestu. A na
życzenie producent jest gotów montować
dodatkowe kamery bezpieczeństwa oraz śledzić pojazd za pomocą GPS.
PTM Polska w ramach współpracy z firmą Cubas Segre zapewnia obsługę w zakresie sprzedaży pojazdów nowych i uży-

wanych oraz pełną obsługę posprzedażową w postaci autoryzowanego serwisu oraz magazynu części zamiennych.
Rozpoczęcie współpracy z nowymi partnerami jest odpowiedzią na potrzeby
klientów i stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty firmy.▐
Michał Mariański
Fot. Cubas Segre, PTM Polska

PTM Polska
Generalny Dystrybutor STAS, Langendorf, Cubas Segre,
Hueffermann, Cargo Floor w Polsce.

Nowość w Polsce !
Cubas Segre
– paszowozy z rozładunkiem
mechanicznym – ślimakowym
Cubas Segre
– naczepy i zabudowy
do przewozu pasz i zboża.
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