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Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwi¹zania konstrukcyjne wozów paszowych w ofertach wystawców prezentuj¹cych swoje wyroby na
Targach „POLAGRA-PREMIERY” 2016.
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ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNE WOZÓW
PASZOWYCH PREZENTOWANYCH NA TARGACH

„POLAGRA-PREMIERY” 2016 (I)
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Na Targach „POLAGRA-PREMIERY 2016 oferty wozów
paszowych zaprezentowali zarówno producenci zagraniczni,
jak i krajowi [1]. W swoich programach produkcyjnych
zaproponowali szerok¹ gamê tych maszyn dostosowanych dla
gospodarstw o ró¿nej liczbie zwierz¹t. Na podstawie prze-
prowadzonej analizy 325 typoszeregów stwierdzono, ¿e bardzo
zmniejszy³a siê oferta maszyn samojezdnych, które w anali-
zowanej ofercie stanowi¹ tylko 4,3%, podczas gdy w 2004 roku
stanowi³y one a¿ 47% [2].

Rozk³ad iloœciowy typowymiarów wozów paszowych
przyczepianych w zale¿noœci od pojemnoœci zbiornika przed-
stawiono na rys. 1.

Na podstawie analizy histogramu iloœciowego wozów
paszowych przyczepianych mo¿na podj¹æ próbê podzia³u tych
maszyn na grupy wed³ug pojemnoœci zbiornika, które mieszcz¹

siê w zakresie od 4 do 52 m . Podstawow¹ grupê stanowi¹ wozy

paszowe o pojemnoœci zbiornika od 6 do 24 m , które s¹
stosowane do ¿ywienia w gospodarstwach o obsadzie 50-200
krów. Stanowi to 83% ogólnej liczby analizowanych maszyn.

Natomiast wozy paszowe o pojemnoœciach powy¿ej 24 m s¹
produkowane w pojedynczych iloœciach. W analizowanym
zestawieniu dominuj¹c¹ grup¹ s¹ maszyny z mieszad³ami
o pionowej osi obrotu, które stanowi¹ 94% ogó³u [1].

System mieszania w postaci pionowych zespo³ów
mieszaj¹co-rozdrabniaj¹cych ukszta³towany jest w postaci
œlimaka o zró¿nicowanej liczbie zwojów. Stosowane zespo³y
mieszaj¹ce sk³adaj¹ siê z jednego, dwu lub trzech œlimaków
mieszaj¹cych [3, 4]. Strukturê procentow¹ tych systemów
przedstawiono na rys. 2.

Rys. 1. Histogram rozk³adu iloœciowego wozów paszowych
w zale¿noœci od pojemnoœci zbiornika
Fig. 1. A quantitative histogram of fodder carriages distri-
bution depending on tank capacity
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Rys. 2. Struktura procentowa systemów mieszaj¹cych
Fig. 2. A percentage structure of the mixing systems

W analizowanej ofercie wozów paszowych na Targach
„POLAGRA-PREMIERY” 2016 tylko niektóre firmy (Kuhn,
Lucas i Redrock) oferuj¹ maszyny z poziomymi systemami
mieszaj¹cymi. Wynika to ze skomplikowanych rozwi¹zañ
napêdu i systemu mieszania [1, 2, 4, 5].

Firma KUHN w swoim programie produkcyjnym posiada
wozy paszowe przyczepiane z pionowymi œlimakami
mieszaj¹cymi (jeden lub dwa) lub poziomymi (jeden, dwa lub
cztery) i samojezdne z jednym lub dwoma pionowymi
œlimakami. W asortymencie wozów paszowych jest szeœæ serii
maszyn: PROFILE seria 70, VERTICAL MAXX seria 5100 i
VERTICAL MAXX seria VSL. Maszyny te o pojemnoœciach

zbiorników od 4 do 14,2 m wyposa¿one s¹ w jeden pionowy
œlimak, przek³adniê k¹tow¹ lub obiegow¹, ró¿ne uk³ady
wa¿enia i zadawania paszy na praw¹ lub lew¹ stronê.

W wariancie PROFILE seria 70 proponowane s¹ dwie

maszyny o pojemnoœci 4 i 6 m , w których oœ jezdna jest
przesuniêta do ty³u poza zbiornik, co pozwoli³o obni¿yæ wyso-
koœæ do 2,05 m, umo¿liwiaj¹c¹ stosowanie maszyny w niskich
oborach (rys. 3). Dziêki przesuniêciu osi jezdnej za zbiornik,
wysyp jest mo¿liwy na praw¹ i/lub lew¹ stronê za pomoc¹
standardowego otworu wysypowego.

Natomiast w wariancie PROFILE seria 80 wystêpuj¹ 3 mo-

dele o pojemnoœciach 14, 16 i 18 m wyposa¿one w 2 pionowe
œlimaki. W obu wersjach (seria 70 i 80) napêd jest przenoszony
przez przek³adniê k¹tow¹ KUHN, a prêdkoœæ obrotowa

zespo³u mieszaj¹cego wynosi 29 obr·min . W wersji standardo-
wej s¹ one wyposa¿one w prosty system wa¿enia lub progra-
mowalny w opcji.

Maszyny serii VERTICALMAXX seria 5100 i VERTICAL
MAXX seria VSL s¹ maszynami o jednym œlimaku i maj¹

zbiorniki o pojemnoœci od 7 do 14,2 m . Do napêdu œlimaka jest
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stosowana przek³adnia obiegowa. W¹ski rozstaw kó³ pozwala
na przejazd i zadawanie paszy w w¹skich gankach paszowych.
Maszyny s¹ wyposa¿one w ró¿ne rodzaje wag elektronicznych,
wysypów paszy i wyposa¿enie opcjonalne.

Wozy paszowe EUROMIX I seria 70 s¹ dostêpne w 10 mo-
delach, a EUROMIX I seria 80 w 8 modelach i w zale¿noœci od
pojemnoœci zbiornika s¹ wyposa¿ane w jeden lub dwa pionowe
mieszad³a œlimakowe. Maszyny o pojemnoœci zbiornika od 8

do 15 m maj¹ jedno mieszad³o, a od objêtoœci 16 do 27 m - dwa
mieszad³a. Napêd œlimaków odbywa siê przez przek³adniê
k¹tow¹ KUHN. Dwa przeciwno¿e przyspieszaj¹ proces
rozdrabniania i uzyskania jednorodnej mieszanki. W wozach

o pojemnoœci zbiornika od 18 do 27 m œlimak mieszaj¹cy mo¿e

mieæ dwie prêdkoœæ obrotow¹ 16 lub 29 obr·min . Seryjnie s¹
wyposa¿ane w elektroniczny system wa¿enia lub opcjonalnie
system programowalny. Do zadawania paszy przewidziane s¹
ró¿ne warianty wy³adunku: poprzeczny przenoœnik taœmowy
montowany z ty³u lub przodu maszyny pozwala na wygodn¹
dystrybucjê paszy w w¹skich gankach paszowych.

Zmodyfikowan¹ grup¹ maszyn EUROMIX jest wariant
wozów paszowych EUROMIX PLUS. Dostêpne s¹ one w 6

wersjach pojemnoœci zbiorników od 11 do 27 m . Wozy o po-

jemnoœci zbiorników 11, 13 i 15 m maj¹ jeden œlimak

mieszaj¹cy, a o pojemnoœci 23, 25 i 27 m - dwa œlimaki
mieszaj¹ce. Zadawanie paszy jest mo¿liwe z przodu maszyny
po prawej stronie i/lub z ty³u po lewej stronie. Wozy
EUROMIX wyposa¿one s¹ w system wa¿enia z sensorami
umieszczonymi na podwoziu. Wozy serii PLUS maj¹
dodatkowo system œcielenia s³om¹ za pomoc¹ dmuchawy.

Oprócz du¿ego asortymentu wozów paszowych
przyczepianych, firma Kuhn oferuje tak¿e wozy paszowe
samojezdne. S¹ to maszyny serii SPV o pojemnoœci zbiornika

10, 12 i 14 m w wersji standardowej i o tych samych
pojemnoœciach w serii SPV Confort, z jednym pionowym
œlimakiem. Dla wiêkszych gospodarstw jest oferowana seria

SPW Compact o pojemnoœciach zbiornika 19, 22 i 25 m z dwo-
ma pionowymi œlimakami mieszaj¹cymi (rys. 4).

Rys. 3. Wóz paszowy PROFILE serii 70 firmy KUHN [1]
Fig. 3. 70 series PROFILE fodder carriage of KUHN [1]
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Rys. 4. Samojezdny wóz paszowy SPW Compact firmy KUHN
[1]
Fig. 4. A self-propelled SPV Compact fodder carriage of
KUHN [1]

Samojezdne wozy paszowe serii SP za pomoc¹ frezu mog¹
wybieraæ kiszonkê z silosu, mieszaæ poszczególne kompo-
nenty, precyzyjnie wa¿yæ oraz zadawaæ paszê na praw¹ i lew¹
stronê. W wozach SPV i SPV Confort zastosowano silnik
o mocy 104 kW (142 KM) i napêd hydrostatyczny z dwiema
prêdkoœciami. W serii SPV Confort i SPW Compact napêd
hydrostatyczny jest dwupozycyjny i przenoszony na tylne ko³a.
Moc silnika w wersji SPV wynosi 181 kW (247) KM.

Oprócz przyczepianych i samojezdnych wozów paszowych
firma Kuhn ma w ofercie tak¿e maszyny z poziomym
systemem mieszaj¹cym. Maszyny serii EUROMIX II o po-

jemnoœci zbiornika 14 i 18 m s¹ wyposa¿one w dwa poziome
œlimaki z no¿ami w dolnej czêœci zbiornika (rys. 5). Symetry-
czne rozmieszczenie zwojów mieszaj¹cych zapewnia
równoczesn¹ i równomiern¹ dystrybucjê paszy po obu stronach
maszyny. S¹ one wyposa¿one seryjnie w programowalny
system wa¿enia IND 360, pozwalaj¹cy na ustalanie 15 dawek
dla 15 komponentów.

Wozy paszowe serii BOTEC 4-AUGERS wystêpuj¹ w 6

wersjach o pojemnoœciach zbiornika od 10,2 do 25,5 m . S¹ one
wyposa¿one w 4 poziome œlimaki, które eliminuj¹ „martwe”
przestrzenie i umo¿liwiaj¹ optymalne mieszanie paszy (rys. 6).
Napêd mieszade³ odbywa siê przez obiegow¹ przek³adniê
redukcyjn¹ z napêdem ³añcuchowym. Zadawanie paszy
odbywa siê z lewej strony maszyny. Dostêpne s¹ ró¿ne rodzaje
wag elektronicznych. Skrzynia wozu paszowego mo¿e byæ
osadzona na podwoziu przyczepianym do ci¹gnika lub
nabudowana na samochodzie ciê¿arowym.
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Rys. 5. Wóz paszowy EUROMIX II firmy KUHN [1]
Fig. 5. A self-propelled EUROMIX II fodder carriage of KUHN
[1]

Rys. 6. Zasada pracy czteroœlimakowego zespo³u mieszaj¹cego
firmy KUHN [1]
Fig. An operating principle of 4 auger mixing unit of
KUHN [1]
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Innym rozwi¹zaniem poziomego zespo³u mieszaj¹cego jest
system ³opatowo-bêbnowy, zastosowany w wozach paszowych
REEL AUGGIE serii 3100 (rys. 7). Sk³ada siê on z du¿ego
mieszad³a bêbnowego (a) i dwóch mieszade³ œlimakowych
umieszczonych z lewej strony maszyny, obracaj¹cych siê
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (b). Mieszad³a œlimako-
we z przymocowanymi na zwojach no¿ami rozdrabniaj¹
sk³adniki paszy i przemieszczaj¹ j¹ w przeciwnych kierunkach.
Mieszanie paszy w zbiorniku odbywa siê za pomoc¹ mieszad³a
³opatowego, sk³adaj¹cego siê z dwóch piêcioramiennych
wirników, osadzonych w przedniej i tylnej œcianie maszyny,
których koñce s¹ po³¹czone wzd³u¿ linii œrubowej. Mieszad³o
swoimi ³opatami podnosi paszê do góry i przemieszcza j¹
w strefê dzia³ania œlimaków z no¿ami tn¹cymi. Zêby mieszade³
zapewniaj¹ wydajne mieszanie pasz o d³ugich w³óknach.
Maszyny tej serii maj¹ zbiorniki o pojemnoœciach od 4,2 do

11,9 m . Podobnie jak maszyny poprzedniej serii mog¹ byæ
przyczepiane lub nabudowane na samochodzie ciê¿arowym.

Z firm prezentowanych na Targach „POLAGRA-
PREMIERY” 2016 najwiêksz¹ ofertê iloœciow¹ i rodzajow¹
przedstawi³a holenderska firma TRIOLIET. Zró¿nicowan¹ pod

wzglêdem objêtoœci zbiorników (od 5 do 52 m ) oraz stoso-
wanych rozwi¹zañ technicznych. Wozy serii Triomix s¹ maszy-
nami samoza³adowczymi z systemem odcinania kiszonki
z pryzm i jej za³adunku do zbiornika oraz z urz¹dzeniem mie-
szaj¹cym (rys. 8).

W zale¿noœci od potrzeb gospodarstwa w tej serii firma ma
w ofercie 7 typowymiarów maszyn o objêtoœci zbiornika od 5

do 16 m . Stosowane s¹ zespo³y mieszaj¹ce jedno- lub dwu-
œlimakowe. Dla maszyn przyczepianych serii Triomix 2 ze

zbiornikami 12 i 16 m o ³adownoœci odpowiednio 5 i 8 tys. kg
zastosowano dwuosiowe uk³ady jezdne.

Najliczniejsz¹ grupê maszyn w ofercie firmy stanowi¹
wozy serii Solomix. Seria Solomix 1 obejmuje maszyny o objê-

toœci od 5 do 14 m w 27 typowymiarach. S¹ to maszyny przy-
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Rys. 7. Zespó³ roboczy wozu paszowego REEL AUGGIE serii
3100 firmy KUHN [1]
Fig. 7. A working unit of 3100 series REEL AUGGIE fodder
carriage of KUHN [1]

Rys. 8. Samoza³adowczy wóz paszowy Triomix 1 firmy
TRIOLIET [1]
Fig. 8. A self-loading Triomix 1 fodder carriage of TRIOLIET
[1]

czepiane, jednoosiowe z jednym pionowym mieszad³em œlima-
kowym. Bardzo liczn¹ grupê maszyn stanowi¹ wozy paszowe

serii Solomix 2 o objêtoœciach od 10 do 32 m w 52 typo-
wymiarach. Zespó³ mieszaj¹cy sk³ada siê z 2 pionowych
œlimaków. W zale¿noœci od masy w³asnej i ³adownoœci wozy tej
serii mog¹ byæ wyposa¿one w 1 lub 2-osiowy uk³ad jezdny.

Trzeci¹ grup¹ maszyn jest seria Solomix 3 w zakresie

objêtoœci od 30 do 52 m reprezentowana w 14 typowymiarach.
S¹ to maszyny z 3-œlimakowymi zespo³ami mieszaj¹cymi. Ze
wzglêdu na ³adownoœæ zbiornika i masê w³asn¹, maszyny tej
serii wyposa¿one s¹ w zró¿nicowane zespo³y jezdne. Mog¹ one
byæ wyposa¿one w 4 ko³a bliŸniacze na osi ³amanej typu
tandem lub 6 kó³ pojedynczych wzglêdnie bliŸniaczych
sterowanych z przodu lub z ty³u na osi typu tridem (rys. 9),
który to uk³ad jest zastosowany w wozie paszowym Solomix 3
5200ZKX-TR. o pojemnoœci zbiornika. Maszyna ma zbiornik

o pojemnoœci 52 m , masê w³asn¹ 18 100 kg i ³adownoœæ
maksymaln¹ 22 500 kg.

Do wozu paszowego Solomix 3 5200ZKX-T (R) mo¿e byæ
dostarczona na ¿yczenie 3-stopniowa przek³adnia za³¹czana
pod obci¹¿eniem Shifttronic. Na pocz¹tku za³adunku œlimaki

obracaj¹ siê z prêdkoœci¹ 40 obr·min , gdy zbiornik jest
nape³niony do po³owy ³adownoœci obroty zmniejszaj¹ siê do

23 obr·min , a nastêpnie przy wype³niaj¹cym siê zbiorniku spa-

daj¹ do 12 obr·min . Na pocz¹tku zadawania paszy, gdy
zbiornik jest jeszcze pe³ny, obroty œlimaków nadal wynosz¹

12 obr·min , by w miarê opró¿niania zbiornika zwiêkszaæ siê

do 23, a nastêpnie do 40 obr·min . Przez zastosowanie tej
przek³adni zmniejsza siê o ok. 30% zu¿ycia paliwa, o ok. 30%
zapotrzebowanie na moc, natomiast moment obrotowy oraz
obci¹¿enie WOM s¹ równomierne. Tak¿e wy³adunek paszy jest
o ok. 10% szybszy.
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Rys. 9. Wóz paszowy Solomix 3 5200 ZKX-T (R) firmy
TRIOLIET [1]
Fig. 9. 3 5200 ZK X-T (R) Solomix fodder carriage of
TRIOLIET [1]

Rys. 10. Samojezdny wóz paszowy Triotrac firmy TRIOLIET [1]
Fig. 10. A self-propelled Triotrac fodder carriage of TRIOLIET
[1]



Oprócz wozów paszowych przyczepianych firma
TRIOLIET ma w swojej ofercie wozy samojezdne serii
Smartrac i Triotrac. Wszystkie s¹ wyposa¿one w zespó³
odcinania lub frezowania kiszonki z pryzmy. Maszyny serii
Smartrac maj¹ mieszad³o jednoœlimakowe i zbiorniki o

pojemnoœci 10 i 12 m . Moc silnika w zespo³ach napêdowych
wynosi 63 kW.

W serii Triotrac oferowane s¹ maszyny o pojemnoœciach

17, 20 i 24 m z mieszad³em dwuœlimakowym (rys. 10).
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Francuska firma LUCAS w swoim programie produkcyj-
nym posiada trzy serie wozów paszowych SPIRMIX i dwie
serie SPIRMIX L w 41 typowielkoœciach, ró¿ni¹ce siê tak¿e
sposobem wy³adunku paszy. Zadawanie paszy odbywa siê
przez otwór z klap¹ lub podajnikiem œlimakowym. Pojemnoœci
zbiorników s¹ dostosowane dla ró¿nych wielkoœci

gospodarstw i zawieraj¹ siê od 8 do 26 m . Zespo³em roboczym
w tych seriach wozów paszowych s¹ mieszad³a jedno lub
dwuœlimakowe z szeœcioma no¿ami. W serii SPIRMIX

mieszad³o dwuœlimakowe stosuje siê od 20 m , a w serii

SPIRMIX L od 15 m . Odrêbn¹ grup¹ jest seria SPIRMIX JET
wyposa¿ona w dmuchawê do œcielenia stanowisk krów. Wszy-
stkie maszyny omówionych grup s¹ wyposa¿one w dwa
przeciwno¿e przestawiane rêcznie oraz urz¹dzenie wa¿¹ce
X400 bez mo¿liwoœci programowania sporz¹dzanych dawek
paszowych. W zale¿noœci od typu maszyny, dziêki zastoso-
waniu przek³adki planetarnej dwubiegowej uzyskuje siê dwie

grupy prêdkoœci obrotowych œlimaka: 15,4 i 29,5 obr·min lub

18,6 i 36 obr·min .
Oprócz wozów paszowych z pionowymi mieszad³ami

firma Lucas zaoferowa³a równie¿ dwa wozy paszowe

QUALIMIX 150 i 200 o pojemnoœciach 15 i 20 m (rys. 11). S¹
to maszyny z jednym poziomym mieszad³em ³opatowym (2)

o prêdkoœci obrotowej 5 obr·min , który przemieszcza sk³a-
dniki paszy i je napowietrza. Mieszad³o wspó³pracuje z górnym
bêbnem œlimakowym (1) obracaj¹cym siê z prêdkoœci¹

81 obr·min . W dolnej czêœci zbiornika umieszczony jest prze-
noœnik œlimakowy do rozdzielania, przemieszczania w kierun-
ku otworu wysypowego (3) i zadawania paszy, pracuj¹cy

z prêdkoœci¹ 37 obr·min .
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Rys. 11. Wóz paszowy firmy LUCAS serii QUALIMIX 150 z po-
ziomym mieszad³em ³opatowym [1]
Fig. 11. QUALIMIX 150 series fodder carriage with a hori-
zontal scapular mixer by LUCAS [1]

Czêœæ II artyku³u uka¿e siê w nastêpnym zeszycie „Techniki
Rolniczej Ogrodniczej Leœnej”.
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DESIGN SOLUTIONS IN FODDER CARRIAGES PRESENTED

AT „POLAGRA-PREMIERY" FAIR IN 2016 (I)

Summary

The paper presents design solutions in foragers in in producers' offers presenting their products at the POLAGRA-PREMIERY"
fair in 2016.
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