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Seed crusher and foil bagger



A fóliatömlőben történő tárolás megoldja a tárolási gondjait. Az
anaerob környezetben tartósított takarmány hónapokig
tárolható, csak a szükséges etetési mennyiséget kell kivenni.
Garantált a takarmány tápanyag és energiatartalmának
megőrzése tökéletes íz és emészthetőség mellett, így az jobban
hasznosul az etetés során.
A technológia gazdaságos: nincs szállítási, szárítási és kezelési
költség, a betakarítás időpontjának megválasztása rugalmasabb,
jobban tervezhető. A mobil rendszer miatt a silózás helye
tetszőlegesen megválasztható és könnyen lehet az
állatállomány létszámához, és az aktuális termésmennyiséghez
alkalmazkodni.
A termény táplálása két módozat szerint történhet: a gép felett
elhelyezkedő garaton homlokrakodóval, vagy a körbe
forgatható, talajon lévő, hidromotorral hajtott felhordócsigás
egységgel.
A magroppantó egy TLT tengellyel hajtott munkagép. A
magroppantás az őrlőszekrényben történik két fogazott
őrlőhengerpárral. Az igény szerint kis vagy nagy fogazattal
ellátott hengerekkel tetszőleges fajtájú termény őrölhető. A
hengerpárok közötti rés szabályozásával a termék finomsága
állítható, kezdve az enyhén roppantott szemektől a finom dara
minőségig. A D.F.E.C rendszer a hengerek eltérő fordulatszámát
biztosítja, s növeli a roppantás hatékonyságát a nyíró hatás miatt.
A roppantott terményt tömörítőcsiga préseli az 1.52 m átmérőjű
fóliahurkába. A fólia tömörsége a mechanikus dobfék
segítségével állítható ami a gép kerekeit fékezi.
A gép vontatott kivitelű és alkalmas közúti szállításra, ezáltal a
komplett silózási technológia mobil, tetszőleges helyen
használható.

Storing feed in foil hose will solve your storage problems. Feed
preserved in an anaerobic environment can be stored for
months and only the required feeding amount needs to be taken
out. Preservation of nutrient and energy content is guaranteed,
with perfect taste and digestibility, so it allows better absorption
during the feeding.
The technology is economical: there are no transport, drying and
handling costs, the harvest time can be chosen more flexibly,
can be planned more easily. Due to the mobile system, the
location of silage can be chosen arbitrarily and so you can easily
adapt to the number of livestock and the current amount of
harvested crop.
The crop can be fed in two ways: with a hopper loader placed
above the machine, or with the help of a rotating hydraulic-
driven auger unit, placed on the ground.
This equipment is a PTO driven machine. Crushing of crops takes
place in the crushing cabinet, with two pairs of toothed crushing
rollers. Rollers with small or large teeth can be used to crush
any type of crop as required. By adjusting the gap between the
roller pairs, the fineness of the product can be adjusted, ranging
from slightly cracked grains to fine grit quality. The D.F.E.C
system provides different roller speeds, which increases the
cracking efficiency due to the shear effect.
The cracked crop is pressed into a 1.52 m diameter foil hose by a
compaction auger. The compaction of the foil can be adjusted
with a mechanical drum brake which brakes the wheels of the
machine.
The machine is suitable for road traffic in the transport position,
so that the silage technology is mobile and can be used
anywhere.

Hossz
Length

Szélesség
Width

Magasság
Height

Önsúly
Weight

Őrlőhengerek 
átmérője

Roller
diameters

Kisfogú - Kisfogú
gabona

Small teeth - Small teeth
grain

Kisfogú - Kisfogú
kukorica

Small teeth - Small teeth
maize

Kisfogú - Nagyfogú
kukorica

Small teeth - Big teeth
maize

[m] [m] [m] [kg] [mm] [t/h] [t/h] [t/h] [kW] [1/min]

EVO5 7.00 2.35 2.75 2120 270 12-20 15-20 20-25 75 540
EVO6 7 2.35 2.75 2300 400 20-30 20-25 30-40 90 540

Az adatok tájékoztató jellegűek! Pontos információért keresse cégünket bizalommal!

Őrlési teljesítmény a fogazat függvényében
Crushing performance based on roller teeth size

Típus
Type

Méretek
Dimensions

Traktor teljesítmény
Tractor performance

A roppantási teljesítmény nagymértékben függ a gép beállításától és a termény jellemzőitől!
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