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Kim jest Cubas Segre?
Cubas Segre to ponad 30 lat doświadczenie w naprawie naczep
ciężarowych i silosów ciężarowych, produkcja naczep
paszowych i zabudów, oferuje najlepsze parametry jakości,
wydajności i bezpieczeństwa. Cubas Segre rozwija działalność
w nowoczesnym zakładzie, na powierzchni 10 000 m2.
Cykl produkcyjny prowadzony jest w oparciu o podwozia
hiszpańskiej ﬁrmy Lecitrailer, lidera rynku hiszpańskiego, który
pomaga Cubas Segre doskonalić standardy jakości.
Młody zespół ﬁrmy złożony z inżynierów został zbudowany od
samego początku na fundamentach innowacji, elastyczności i
orientacji na obsługę po-sprzedażową. Wartości te zapewniają
naszym klientom największą satysfakcję w sektorze naczep
ciężarowych do przewozu ładunków sypkich w tym pasz i
żywności dla zwierząt w trzech wersjach kształtu aluminiowej
skrzyni nadwozia: ST, HI‐T, S+.
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Nasze silne strony
Wzmocniona rura boczna: Umożliwia najskuteczniej wykorzystanie przegrod skrzyni, 360°
obrót i praktyczną obsługę.
Budowa z aluminium: Umożliwia niską masę i niski środek ciężkości.
Rozładunek High speed - Duża szybkość: Nasze paszowozy osiągają prędkości rozładunku
1300-1500 kg/min. zależnie od ładunku
Bezpieczeństwo nie jest opcjonalne: daszek z przodu i z tyłu, górny podest z poręczą

Niskie koszty utrzymania: Wysoka odporność materiałów, elementów hydraulicznych.
.
Najnowocześniejsza technologia: aplikacje komputerowe przystosowane do pracy.
Elastyczność: Wiele opcji, Solidna konstrukcja, Łatwa obsługa, Estetyczny design.
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Charakterystyka techniczna

Zbiornik standardowy, wyposażenie:

Wyposażenie opcjonalne:

Wzmocniona ściana boczna
Wysokowydajny układ hydrauliczny z WOM
(3-4 cylindrowy silnik Diesla dostępny w opcji)
napęd ślimakowy N.S.F.
Łożyska ślimakowe.
Pilot zdalnego sterowania o dużym zasięgu.
Wzmocniona konstrukcja aluminiowa.
Panel sterowania z pokrywą i oświetleniem LED.
Zbiornik na wodę i skrzynka narzędziowa.
Przednie i boczne osłony ręcznie sterowane pneumatycznie.
Osłona bezpieczeństwa z tyłu.
Rozładunek przez właz tylny.
Podwozie Lecitrailer.
Hamulce pneumatyczne WABCO.
Felgi stalowe (opcja aluminiowe).
Zawieszenie pneumatyczne.
EBS + RSS w 1 osi osłony boczne.
Pojedyncze błotniki.

Detektor klapy.
Rozładunek pneumatyczny.
Kontrola pneumatyczna.
Dodatkowa kieszeń w skrzyni.
Aluminiowa skrzynka narzędziowa.
Elementy sterowania w kabinie.
Pełna osłona górnego ślimaka/podajnika.
Przegubowa rura załadowcza.
Wysuwana rura załadowcza.
Zasobniki boczne.
Pokrywy boczne.
Automatyczna pokrywa dachu.

www.ptmtrade.pl

Charakterystyka techniczna
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System biobezpieczeństwa
Wyposażenie dodatkowe*
Metalowe włazy górne
Kamery bezpieczeństwa
Podwójna poręcz podestu
SOPLAIR**- System oczyszczania silosu
Możliwość śledzenia GPS
Sterowanie tabletem

**PATENTED SYSTEM

*Opcje dostępne oddzielnie
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ALUMINIUM ANIMAL FEED TANKS
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