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Przy intensywnych żniwach o obsługi kombajnu 
potrzebna są 3 lub 4 przyczepy.

W przypadku zastosowania samochodów  
ciężarowych do transportu płodów rolnych, 
materiał najpierw musi być wysypany na ziemię a 
następnie  przy zastosowaniu ładowarki  
załadowany na przyczepy.

W małych gospodarstwach występują ograniczenia 
co do ilości zatrudnionych osób przy zbiorach. 
Dzięki zastosowaniu Trans-Express materiał z 
wywrotki będzie transportowany od razu na 
ciężarówkę.

Zalety tego systemu zauważą duże spółdzielnie 
rolnicze,  usługodawcy jaki  duże farmy.

Z tym systemem 2 przyczepy o ładowności 12 ton mogą szybko i bezproblemowo zapełnić przyczepę 
ciężarówki bez straty czasu i dodatkowego ryzyka.
1 punkt przeładunku, wielu rolników może załadować tą sama ciężarówkę.

Zapotrzebowanie na moc od 80KM (dla pojedynczego zsypu) do 130KM (z automatycznymi drzwiami).
Trans-Express 500 ma podwójną unoszoną oś (transport)
Oś w dolnym położeniu umożliwia przeładunek na małe wysokości.

Dane techniczne

Długość zbiornika (w środku)

Szerokość
Wysokość (ślimak złożony)

Wysokość przeładunku
Pojemność kosza
Średnica ślimaka
Kratka wewnętrzna
Zabezpieczenie wstrząsowe
Napęd
Koła
Hamulce
Prędkość 

3.80 m
1.65 m
2.10 m
4.90 m
3.8 m3
Ø 500 mm
Seryjnie
Opcja
Przekładnia/Łańcuch
195/50 R13C
Bezwładnościowy
130 lub 25 km/h

08/16 - DC 39bPl - Dane i fotografie niehandlowe. Uwaga: 
wybór różnych opcji może zmniejszyć pojemność oraz 
ładowność. Niniejsza broszura przeznaczona jest do 

dystrybucji na całym świecie. Dostępność poszczególnych 
opcji ukazanych na fotografiach różni się w 

poszczególnych krajach.

· Wymienne sito
· Regulacja przepływu przez spust lub drzwi hydrauliczne
· Ścianki pod kątem aby uniknąć przepełnienia
· Flanka boczna odporna na uderzenie.
· Wersja BERSE dostępna do użytku z ramieniem
· Wysokość przeładunku 4m90
· Hydrauliczne składanie

· Homologacja drogowa do 130 km/h (model drogowy – wybrane kraje)
· Dwie osie/hamulec najazdowy (model drogowy)
· Dyszel bezwładnościowy (model drogowy)
· 4 podpory robocze
· Błotniki/standardowe światła (model drogowy)
· Średnica ślimaka Ø500 mm
· Automatyczne biegi
· Przekładnia 1"3/4-Z6


