RMH ajettavat apevaunut
Parempi rehun laatu
Kehittynyt ohjelmoitava nopeuden säätö sekä
jyrsimelle että sekoitusruuveille, TurboMix
ylläpitää rehun ravinteiden rakennetta ja antaa
pitkäkuituisten materiaalien kuten heinän ja oljen
leikkantua optimimittaiseksi automaattisen
vastaterä järjestelmän avulla. Itseasiassa, näillä
ominaisuuksilla me todella parannamme appeen
ravinteellista arvoa.
LISÄÄNTYNYT MAIDONTUOTANTO – PAREMPI
KARJAN TERVEYS
Lisäksi, automatisoidulla rehun hallinnalla saavutettu
ruokinnan tarkkuus auttaa parantamaan myös
maidontuotannon laatua ja määrää sekä yleisesti
karjan terveyttä, kun lastaus suoritetaan tarkasti ja
ravitsemuksellisesti oikein suunnitellun reseptin
mukaisesti.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN KONE
Täysin automatisoidun, täysin käsikäyttöisen tai
jonkin mieluisen yhdistelmän valinnasta
riipumatta helppolukuisen näytön
käyttöliittymästä näkee kaikki päätoiminnot. Niitä
voi muokata yksinkertaisimmillaan yhdellä
kosketusnäytön painalluksella ja näyttö ohjaa
kuljettajaa reaaliaikaisella palautteella –
TurboMix Gold on todella helppokäyttöinen kone.

MAKSIMAALINEN KÄYTTÖTEHOKKUUS
Ohjaamo on ergonomisesti suunniteltu ja ohjaimet
sijoiteltu mahdollistaen kuljettajan tehokkaan
toiminnan läpi pitkien ja raskaiden työtuntien. Etuja taka-akselien hydraulijousitukset takaavat
tasaisen kyydin sekä tyhjällä että täydellä vaunulla.
TurboMIx Goldin nerokas ulkomuoto estää pölyn ja
lian kertymistä etu- ja sivulaseihin.

VÄHENTÄÄ HÄVIKKIÄ 1
Kiitos jyrsimen tietokoneohjelmoitavien
nopeustoimintojen, apevaunu voidaan
esiohjelmoida hellävaraisemmaksi erikoisrehuille,
jolloin vältetään ´ylisilppuamista´ eikä pölytetä
arvokkaita rehuja.

VÄHENTÄÄ HÄVIKKIÄ 2
Automatisoidulla ainesosahallinnalla – missä jyrsin
ja täyttökuljetin toimivat yhdessä vaakajärjestelmän
ja esiohjelmoidun reseptin painojen kanssa –
TurboMix Gold lisää jokaisen lastauksen tarkkuutta
välttäkseen kalliiden materiaalien hävikkiä ja
vähentääkseen kokonaiskustannuksia.

ENERGIATEHOKAS KONE
Tietokoneohjaus johtaa merkittävästi pienempiin
polttoaineen kulutuksiin per tunti (tai per apetonni),
mikä saavutetaan pitämällä moottorin kierrokset
optimaalisina 1700rpm. Tietokonepriorisoitu
voimanjako jyrsimen, sekoituksen ja ajotoimintojen
välillä. Tietokoneohjattu kuormantunteva
hydrauliikkajärjestelmä maksimoi suorituskyvyn.

VÄHENTÄÄ RUOKINTA AIKAA 1 –
PARANTUNUT TÄYTTÖ
TurboMixin kehittynyt muotoilu vähentää
merkittävästi lastausaikaa. Uusi jyrsimen
muotoilu. 30% leveämpi täyttökuljetin
(650mm verrattuna edelliseen 500mm).
Automatisoitu jyrsimen ja mattokuljettimen
nopeudensäätö erikoismateriaaleille.
Esiohjelmoitava sekoitusruuvien nopeus (1 –
50 rpm) erikoisraaka-aineille.
VÄHENTÄÄ RUOKINTA AIKAA 2 –
PARANTUNUT OHJAILTAVUUS
Piha-ajotilassa rapu- tai nelipyöräohjauksen
avulla TurboMixin ohjattavuus paranee
huimasti ja samaten liikkuvuus rajoitetuissa
tiloissa kuten kapeilla ruokintapöydillä ja
ahtaissa varastoissa.

TODELLA KORKEA LUOTETTAVUUS &
ALHAISET HUOLTOKULUT
TurboMix esitteltee monia ominaisuuksia,
jotka vähentävät moottorin ja hydrauliikan
kulumista ja lisäävät komponenttien elinikää.
Automaattivaihteisto tehokkaampaan piha- ja
tieajoon. Kuormantunteva
hydrauliikkajärjestelmä antaa öljyn virrata
vain tarvittaessa. Moottori toimii 1700 rpm
kierroksilla ja tietokone ohjaa jäähdyttimiä
automaattisesti ylläpitäen moottorin ja
hydrauliikkaöljyjen lämpötilan optimina.
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