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litistystekniikkaa
• Murska W-Max on tehopakkaus, jota on myös vaivaton käyttää. Energiantarve on pieni suhteessa
kapasiteettiin. Uudella hiertävällä litistystekniikalla päästään täydelliseen murskaustulokseen.
• Useita eri kiekkovaihtoehtoja valittavana käyttötarkoituksen mukaan.
• W-valssi soveltuu kaikille rehuviljoille sekä kuivana että puintikosteana: kaura, ohra, vehnä, maissi,
herne, härkäpapu ja seosviljat.
• Soveltuu hyvin sikatiloille.
• Lisävarusteena saatava ohjausjärjestelmä helpottaa myllyn käyttöä. Myllyssä on automaattinen syötön
säätö ja viljan kosteuteen perustuva säilöntäaineen annostelu. Työn loputtua järjestelmä lähettää matkapuhelimeen raportin, jota urakoitsija voi käyttää laskun lähetteenä. Raportissa ilmenee mm. käytetty
aika, säilöntäaineen määrä ja murskatun viljan kokonaismäärä. Järjestelmästä saa myös väliaikatietoja.
Ohjausjärjestelmä huolehtii myös käyttäjän ja koneen turvallisuudesta. Mylly hälyttää käyttäjälle viestillä
ja pysäyttää viljan syötön jos häiriötä ilmaantuu.
• Murska W-Max:ia on suorastaan mukava käyttää. Säilöntäainetta voi kuljettaa paljon kerralla mukana. Litistysasteen säätö on helppoa ja tarve vähäistä. Huoltokohteet ovat hyvin esillä. Edistyksellinen
ohjausjärjestelmä vapauttaa käyttäjän miettimästä säilöntäaineen annostelua ja litistettyjä viljatonneja.
Voiko viljan säilöntä olla tämän helpompaa?

Kaikille rehuviljoille W-Max 15
Tuorein tulokas W-Maxien tuoteperheeseen.
Kapasiteetti puintikostealla viljalla on jopa 30 tn/h.
Murska W-max 15 on varustettu monikäyttöalustalla.
Siihen saa vaihtoehtoisesti tuubipakkauslaitteen tai 3-5 m
pitkän purkuelevaatorin. Lisävarusteena on saatavilla hinattava
Murska täyttölaite tai viereisessä kuvassa näkyvä kiinteästi
mukana kulkeva täyttöruuvi.

Kaikille rehuviljoille
- W-Max 10

Kaikille rehuviljoille W-Max 20

Kapasiteetti puintikostealla viljalla on jopa 20 tn/h.
Murska W-max 10 on varustettu monikäyttöalustalla.
Siihen saa vaihtoehtoisesti tuubipakkauslaitteen tai 3-5 m
pitkän purkuelevaatorin. Lisävarusteena on saatavilla hinattava Murska täyttölaite tai viereisessä kuvassa näkyvä
kiinteästi mukana kulkeva täyttöruuvi.

Murska W-Max 20 Contractor on huipputehokas ammattilaisille
suunnattu, viimeistä yksityiskohtaa myöten hiottu tuote.
Mylly tulee jousitetulla telialustalla tasaisesti ja mukavasti
traktorin perässä kuoppaisemmallakin tiellä. Samalla mukana
tulee jopa 1800 litraa säilöntäainetta. Myllyn saa erilaisilla
kuljetinvaihtoehdoilla varustettuna.

Murska FA
täyttökuljettimet
FA-200

FA-250

Ruuvikuljettimen halkaisija

20 cm

25 cm

Pituus

400 cm

400 cm

Kippauskorkeus

65 cm

65 cm

Pituus x leveys

100x100 cm

100x90 cm

SUPPILON TIEDOT

Murska FA-250 täyttökuljetin
Murska FA-250 täyttökuljetin on saatavilla lisävarusteena W-Max 20 myllyihin.
Täyttökuljettimella säästät yhden viljan käsittelyvaiheen, lastauksen laatalta. Näin vilja pysyy
myös puhtaampana.

Murska FA-200 täyttökuljetin
Murska FA-200 täyttökuljetin on saatavilla lisävarusteena W-Max 10-15 ja
1000HD myllyihin. Täyttökuljettimella säästät yhden viljan käsittelyvaiheen,
lastauksen laatalta. Näin vilja pysyy myös puhtaampana.

Selvästi
tulevaisuus
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W-max 10C

W-max 15C

W-max 20C

Litistysteho max

20 000 kg/h

30 000 kg/h

50 000 kg/h

Voimantarve (750 rpm)

60-80 kW

80-120 kW

80-120 kW

Suppilon tilavuus / lisäsäiliö

380 / 3500 litraa

400 / 3500 litraa

2200 / 3300 litraa

Purkuelevaattorin nostokorkeus

3300 mm

3300 mm

3300 mm

Pituus (2 m baggervarustusksella)

5700 mm

5700 mm

7370 mm

Pituus (elevaattorivarustuksella)

5330 mm

5330 mm

7000 mm

Leveys (2 m baggervarustusksella)

2535 mm

2535 mm

2535 mm

Leveys (elevaattorivarustuksella)

2150 mm

2150 mm

2475 mm

Paino (2 m baggervarustusksella)

2120 kg

2500 kg

4000 kg

Paino (elevaattorimalli)

2020 kg

2400 kg

3900 kg

Lastauskorkeus

2910 mm

2910 mm

3120 mm

Karkaistut kiekot, rihlauskuvio

19 kpl

31 kpl

39 kpl

Valssien suojamagneetit

8 x ø66 mm

14 x ø66 mm

14 x ø66 mm

Lisäsäiliö

3500 litraa

3500 litraa

3300 litraa

Elevaattorin jatko

0,5, 0,8 ja 1 m

0,5, 0,8 ja 1 m

0,5, 0,8 ja 1 m

VALSSIT

LISÄVARUSTEET

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin
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