
ROZRZUTNIK OBORNIKA OD 6 DO 24 M3



M2070: 20 m3

M850: 8 m3

M1350: 13 m3

M1655: 16 m3
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NOWY ROZRZUTNIK OBORNIKA
Firma PICHON kontynuuje wprowadzanie innowacji, proponując nową ofertę produktów do rozrzucania obornika, które 
przeznaczone są dla rolników, spółdzielni i przedsiębiorców do częstego stosowania.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w pracy z płynnymi odchodami zwierzęcymi fi rma PICHON uzupełniła ofertę o serię rozrzutników 
obornika Muck Master.

Firma PICHON, przygotowując rozrzutniki obornika, wykorzystała innowacyjną koncepcję polegającą na połączeniu wąskiej skrzyni 
o dużej wysokości. Ta zasada zapobiega przepełnieniu obornikiem i gwarantuje regularne rozrzucanie. Taki kształt skrzyni pozwala 
na zastosowanie kół o dużej średnicy, ograniczając w ten sposób zapotrzebowanie na moc napędową.

Zgodnie z tradycją fi rmy PICHON seria Muck Master jest w całości wykonana ze stali ocynkowanej. Rozrzutniki są w pełni dosto-
sowane do rozrzucania obornika o zwartej konsystencji dzięki swojej solidnej konstrukcji oraz urządzeniu do rozrzucania z dwoma 
pionowymi wałkami. Średnica, wysokość i pochylenie wałków wybranych przez fi rmę PICHON sprawiają, że seria Muck Master 
umożliwia rozrzucanie zawartości w różnych warunkach i w różnych szerokościach od 6 do 20 metrów.

W związku z tym, iż przeznaczone do rozrzucania produkty w sposób naturalny są zróżnicowane, fi rma PICHON proponuje 
dodatkowe opcjonalne wyposażenie rozrzutników w dodatkowe narzędzia (zasuwa hydrauliczna, defl ektory, klapy, nadstawka 
do skrzyni itd.) oraz narzędzia kontrolujące dozowanie (system proporcjonalnego dawkowania wg prędkości, ciężaru itp.).

RZECZYWISTA POJEMNOŚĆ WSZYSTKICH
URZĄDZEŃ SERII MUCK MASTER
Firma PICHON proponuje szeroką serię rozrzutników składającą się 
z 20 modeli od 6 do 24 m3. Seria ta została wyprodukowana do użytku 
profesjonalnego i spełnia ona wymagania nawet najbardziej wymagających 
użytkowników w zakresie naturalnych utrudnień występujących na powierzch-
niach, na których następuje rozrzucanie obornika.

Warto zauważyć, że nazewnictwo handlowe poszczególnych modeli 
rozrzutników Muck Master odpowiada ich pojemności  i długości skrzyni.
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DOŚWIADCZENIE
Posiadając ponad 45-letnie doświadczenie, 
zespoły PICHON analizują, doradzają 
i oferują najlepsze rozwiązania techniczne 
i ekonomiczne, ponieważ każda potrzeba 
wymaga uzyskania indywidualnej 
odpowiedzi. 
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5 LAT GWARANCJI 
Firma Pichon posiada wspaniałą reputację 

dzięki jakości naszych Rozrzutników 
Obornika. Firma Pichon oferuje 
w Europie 5 lat gwarancji na ramę 
oraz podwozie we wszystkich oferowa-

nych Rozrzutnikach Obornika (zobacz 
nasze ogólne warunki sprzedaży)

L A T  NA KORPUS I RAMĘ

GW
ARANCJA PICHON

CYNKOWANIE

Wszystkie produkty serii Muck Master są ocyn-
kowane metodą zanurzeniową w kąpieli cynkowej 
w temperaturze 450ºC. Elementy znajdujące się wewnątrz 
i na zewnątrz rozrzutnika są również pokryte i zabez-
pieczone.Proces ten zapewnia maksymalną trwałość 
i odporność nawet najbardziej korozyjnych materiałów.



Przepisy dotyczące składowania obornika na polu zobowiązują użytkownika do przenoszenia nawozów organicznych z platformy magazynowej w miejsce, w którym będą one rozrzucane. Aby umożliwić
bezpieczną i pewną jazdę z pełnym obciążeniem, fi rma PICHON wyposaża standardowo rozrzutniki we wzmocnione osie z hamulcami oraz w piasty o dużych wymiarach.

Dwuosiowe modele rozrzutników Muck Master mogą posiadać homologację do jazdy z prędkością 40 km/godz w zależności od obowiązujących przepisów w danym kraju.

JEDŹ BEZPIECZNIE
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ODPORNOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH
Firma PICHON wybrała najlepsze części zarówno pod kątem właściwości technicznych, jak i mechanicznych.

Skrzynia Muck Master została zaprojektowana z uwzględnieniem ograniczeń strukturalnych napotykanych w trakcie pracy rozrzut-
nika. W związku z tym zaprojektowano ramę ocynkowaną wzmocnioną obręczą skrzyni. Jest ona połączona ze wzmocnieniami 
bocznymi mocowanymi do podwozia za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Rozrzutniki są wyposażone w osłonę z siatką umożliwiającą
wgląd do wnętrza skrzyni, w ocynkowany i amortyzowany dyszel oraz regulowany wspornik.

Na tej wzmocnionej konstrukcji fi rma PICHON postanowiła zamontować dwa pionowe wałki o dużych wymiarach ze zdejmowanymi 
sworzniami obracanymi, wykonanymi ze stali hartowanej. Wałki te są ustawione na belce jednoelementowej uruchamianej przez 
wał Ø 55, który umożliwia lepsze przełożenie prędkości obrotowej i momentu obrotowego. W zależności od modeli wałki pionowe 
składają się z przyspawanych do rur zwojów o przekroju do 12 mm grubości.

Przenośnik podłogowy w kształcie "U" (70x40mm) składa się z łańcuchów morskich (o średnicy ogniw 12 mm w M640 i 16mm 
w pozostałych modelach). Łożyska wału napędowego są zabezpieczone ocynkowaną osłoną. Ich konserwacja jest łatwiejsza, dzięki
scentralizowaniu puntków smarowania. Podłoga jest napędzana reduktorem o wysokim momencie obrotowym i jest wyposażona
w regulację prędkości obrotowej (w standardzie: zewnętrzna regulacja ręczna, sterowanie w kabinie dostępne jako opcja dodatkowa).

Ruchome dno rozrzutników Muck Master napędzane jest przez skrzynie biegów o wysokim momencie obrotowym i regulowane 
przez kabinowy sterownik elektryczny lub po prostu pokrętłem.

Aby nie dopuścić do uszkodzenia boków skrzyni w trakcie załadunku istnieje możliwość zamocowania belek lub nadstawek 
ocynkowanych (w zależności od modelu) nad taśmą.
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WYBIERZ ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWANIA

KOMFORT OBSŁUGIKOMFORT ROZRZUCANIA KOMFORT KONSERWACJI
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WYGODNE WYPOSAŻENIE
ZAWIESZENIE UKŁADU JEZDNEGO

ZAWIESZENIE DYSZLA
W zależności od rodzaju skrzyni dyszle fi rmy PICHON przekazują perfekcyjnie siłę 
napędową podwozia. Są one standardowo ocynkowane i dostępne w dwóch 
wersjach: zawieszenia piórowego lub hydraulicznego pasywnego lub aktywnego 
do wyboru.

Aby poprawić napęd i przyczepność ciągnika, zaleca się zastosowanie zginanego 
dyszla hydraulicznego.

Podwójny wózek 
(tandem) obniżony/

System nadążny 
wymuszony

Zawieszenie typu 
Delta/System nadążny 

wymuszony

Osie 
ciężarowe

cyjnie siłę 
w dwóch 
ktywnego 

i

Podwójny w
(tandem) obn(tandem) obn

System nad
wymuszo

Zawieszenie

Wózek/System 
nadążny wymuszony

Wózek/System 
nadążny wymuszony

JAKI WYBRAĆ STEROWNIK?

W zależności od wybranego wyposażenia fi rma 
PICHON udostępnia różne rodzaje sterowników 
(elektryczne lub hydrauliczne), które służą do kontroli 
rozrzucania obornika.

Standardowo rozrzutniki obornika serii Muck Master 
wyposażone są w regulator przepływu w skali od 1 do 10.

Użytkownik może również wybrać regulator przepływu 
lub rozdzielacz przepływu wyposażone w sterow-
nik elektryczny, który pozwala na precyzyjną kontrolę 
prędkości taśmy.

Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest również 
sterownik hydrauliczny, który umożliwia regulację taśmy 
i który można połączyć z dodatkowymi funkcjami i który 
umożliwia zautomatyzowanie rozrzutnika.
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Rozrzutnik powinien dostosować się do warunków pracy panujących na polach, lecz 
także zapewnić optymalną przyczepność do drogi przy dużych prędkościach. Firma 
PICHON oferuje szeroki wybór zawieszeń z resorami piórowymi lub zawiesze-
nia hydrauliczne, aktywne lub pasywne. Koncepcja Delta stworzona przez fi rmę 
PICHON jest szczególnie przeznaczona do intensywnego użytkowania w trudnych 
warunkach i pozwala na lepszy przejazd po danym terenie.

Wybór osi skrętnej lub osi wymuszonej skrętnej jest decydujący w kwestii optyma-
lizacji obsługi i zmniejszenia zużycia opon oraz zabezpieczenia maksymalnego 
bezpieczeństwa.



Firma PICHON dodatkowo proponuje wałki pionowe 
o dużych wymiarach oraz całą serię wyposażenia
dodatkowego, które stanowi ofertę rozwiązującą
wszelkie problemy z rozrzucaniem obornika stałego.

Przede wszystkim jest to hydrauliczna zasuwa, która 
zapobiega zablokowaniu wałków pionowych obornikiem 
przed ich uruchomieniem. Przepływ może również ulec 
zmianie w zależności od mniejszego lub większego
otwarcia zasuwy. To narzędzie regulacji może również
dodatkowo służyć niedopuszczeniu do strat produktu 
przeznaczonego do rozrzucania na drogach publicznych.

Defl ektory oraz klapy stanowią uzupełnienie oferty 
dokładnego rozrzucania, umożliwiając kontrolę kierunku 
rozrzucania (na przykład w celu uniknięcia rozrzucania 
na skarpach). Opcje te sterowane są hydraulicznie, 
a ich wybór może następować z kabiny użytkownika.

Ponadto rozrzutnik obornika może być wyposażony
w adapter do rozrzucania. System ten będący
pochodną klap pasuje do tylnej ramy całej serii Muck
Master. Rozwiązanie jest odpowiednie dla produktów 
o niskiej gęstości, które zwykle wymagają zastosowa-
nia stołu do rozrzucania i wymagających zastosowania 
niewielkich dawek (poniżej 10 t/hektar), jak na przykład
obornik suchy, popiół oraz kompost itp. Nadstawka 
zapewnia jednolite rozrzucanie o szerokości od 15 
do 20 m, ograniczając rozdmuchiwanie ww. produktów 
na przykład przez wiatr.

Odpowiedni adapter z obracającymi się łopatkami
jest również dostępny wałkami poziomymi o średnicy
Ø800 i Ø1080. Jest to rozwiązanie dla użytkowników
pragnących rozprowadzić lżejsze materiały
do szerokości 24 m, przy mniejszym dawkowaniu.

ROZRZUCAJ TAK 
JAK CHCESZ
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Defl ektory boczne

Adapter rozrzucający

Defl ektor boczny

Adapter rozrzucający

Adapter rozrzucający
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System proporcjonalnego dawkowania wg prędkości
[franc. DPA] umożliwia regulację rozrzucania poprzez 
zmianę prędkości przemieszczania taśmy, w zależności
od szerokości roboczej i wysokości produktu znajdującego
się w rozrzutniku. System ten posiada licznik i jest 
wyposażony w czujnik prędkości znajdujący się na pozio-
mie piasty.

Funkcjonowanie urządzenia jest bardzo proste. 
Użytkownik ustawia wcześniej w urządzeniu DPA ro-
dzaj produktu przeznaczonego do rozrzucania, zadaną
dawkę na hektar oraz szerokość roboczą. Prędkość
przesuwania taśmy zmienia się wówczas automatycz-
nie w zależności od ustawionych parametrów. System 
ten zatem sprzyja również optymalnej koncentracji 
kierującego pojazdem na kierowaniu rozrzutnikiem.

W celu jak najlepszego obliczenia ilości rozrzucanego 
produktu fi rma PICHON proponuje także połączenie
systemu DPA z odczytem ciężaru załadunku. Całkowity
ciężar załadowanego produktu jest wówczas mierzony, 
a samo rozrzucanie jest bardziej dokładne. Informacja 
o ilości obornika umożliwia każdemu użytkownikowi
zastosowanie dokładnej dawki rozrzuconego materiału.

PRECYZYJNE
ROZRZUCANIE

Nawóz/
Miesiąc S L M K M C L S W P L G

Obornik
bydlęcy

Obornik
świński

Obornik
z drobiu

Kompost

rzepak kukurydza łąki zboża

OKREŚL RODZAJ NAWOŻENIA
Nawożenie nawozem pochodzącym z gospodarstwa rolnego stosowane jest 
w zależności od potrzeb upraw, a zatem, przestrzegając przepisy oraz
w zależności od rodzaju upraw, należy przestrzegać optymalnych terminów 
nawożenia.

Ponieważ obornik stanowi nawóz organiczny o bardzo zróżnicowanym
składzie, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej dawki w odpowiednim 
momencie i przy zastosowaniu odpowiedniego narzędzia, tak aby jak naj-
lepiej wykorzystać jego korzystny wpływ na glebę.

Wybór rozrzutnika stanowi tym samym czynnik mający wpływ na powodze-
nie nawożenia organicznego.

Od 3 do 10 
t/ha

Od 10 do 20 
t/ha

Od 20 do 50 
t/ha

Kompost

Obornik z drobiu

Obornik bydlęcy

Wałki poziome z obracającymi się łopatkami



WYPOSAŻ SIĘ
ZGODNIE Z TWOIMI 
POTRZEBAMI
Każdy model z serii Muck Master PICHON może
być wyposażony indywidualnie w różnego
rodzaju rozwiązania odpowiadające najbardziej 
zróżnicowanym potrzebom.

Rozrzutnik fi rmy PICHON może na przykład być
wyposażony w łańcuchy typu VAUCANSON w miejsce 
łańcuchów o dużych ogniwach. Łańcuchy mogą między
innymi być połączone z zgarniaczem oraz z zabezpie
czeniem łańcucha.

Dla większej wygody rozrzutnik może również być
wyposażony w centralę hydrauliczną o pojemności 80 l 
(z zabezpieczeniem w postaci osłony) w celu uniknięcia
różnic prędkości poruszania taśmy w trakcie zmiany 
ciągnika.

Przestrzeganie podanych terminów nawożenia
powinno być respektowane gdyż nawóz to silny czynnik 
dla środowiska, a jednocześnie istotne źródło
oszczędności!

Dlatego właśnie firma PICHON proponuje wiele 
możliwości, aby wzbogacić wyprodukowaną
maszynę.

Pełna seria produktów została umieszczona na stronie 13.
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Łopaty wałków do rozrzucania

Wałki z rurą Ø323mm + 62 noże

Dodatek taśmy do łańcuchów płaskich

Licznik rozrzutnika

Naprężenie hydrauliczne taśmy
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Zabezpieczona centrala hydrauliczna 80 LBłotniki

Hydrauliczny wskaźnik otwarcia zasuwy

Malowany rozrzutnik i błotniki

Mechaniczny wskaźnik otwarcia zasuwy



DANE TECHNICZNE 

WYMIARY OPON
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
KONSTRUKCJA:
• Ocynkowana
• Oś wbudowana i połączona z podwoziem 
• Rama 6 mm
• Rozkładane boki 
• Przednia obudowa od 4 do 6 mm
• Śruby skrzyni ze stali nierdzewnej 
• Tylna obudowa od 6 do 8 mm
• Szeroka krawędź skrzyni
• Składana drabinka
• Osłona zabezpieczająca

TRANSPORT: 
• Stopa podporowa: ręczna w modelach od M640 
  do  M1450 lub hydrauliczna w modelach od M1555    
  do M2470
• Ocynkowany dyszel resorowany

• Przykręcane oczko pociągowe
• Hamulce hydrauliczne
• Światło obrotowe
• Oświetlenie drogowe

ROZRZUCANIE:
• Wałki pionowe o dużej średnicy (670/885/1035 mm)
• Łańcuch ciężki 16 mm x 56 mm (M640: 12x42mm)
• Rozstaw listew na taśmie 336 mm (M640: 420mm)
• Zgarniacz przed taśmą
• Wał napędowy o średnicy 55 mm (zabezpieczony)
• Wolnobieg i ogranicznik krzywkowy
• Przegub równobieżny (w wyposażeniu
  dodatkowym w modelach M640 / M1250)
• Jednolita ponadgabarytowa skrzynia

Model M3 Rodzaj osi Hamowanie
hydrauliczne

Reduktor ilość listw w 
taśmie

Średnica
wałków

pionowych

Grubość
zwojów

Liczba noży
odwróconych

Prędkość
obracania wałków

pionowych (do 1000 obr./min)

M640 6 Oś   80 / 8 szpilek 350 x 60 2 500 N.m 20 (rurkowych) 670 mm 6 mm 40 380 rpm (540 rpm)
M850 8 Oś   90 / 10 szpilek 400 x 80 5 000 N.m 34 885 mm 8 mm 32 480 rpm
M1050 10 Oś   90 / 10 szpilek 400 x 80 5 000 N.m 34 885 mm 8 mm 32 480 rpm
M1250 12 Oś ciężarowa   110 / 10 szpilek 406 x 120 5 000 N.m 34 885 mm 8 mm 42 480 rpm
M1250B 12 Bogie sztywne + skrętne Oś   80 mm / 8 400 x 80 5 000 N.m 34 885 mm 8 mm 42 480 rpm
M945 9 Axle   90 / 10 400 x 80 5 000 N.m 29 885 mm 8 mm 42 480 rpm
M1045 10 Axle   90 / 10 400 x 80 5 000 N.m 29 885 mm 8 mm 42 480 rpm
M1350 13 Oś ciężarowa   130 / 10 szpilek 406 x 120 5 000 N.m 34 1035 mm 10 mm 46 422 rpm
M1350B 13 Bogie sztywne + skrętne Oś   90 mm / 8 400 x 80 5 000 N.m 34 1035 mm 10 mm 46 422 rpm
M1450 14 Oś ciężarowa   130 / 10 szpilek 406 x 120 5 000 N.m 34 1035 mm 10 mm 46 422 rpm
M1450B 14 Bogie sztywne + skrętne Oś   90 mm / 8 400 x 80 5 000 N.m 34 1035 mm 10 mm 46 422 rpm
M1555 15 Oś ciężarowa   130 / 10 szpilek 406 x 140 5 000 N.m 37 1035 mm 10 mm 46 422 rpm
M1655 16 Oś ciężarowa   150 / 10 szpilek 420 x 180 10 000 N.m 37 1035 mm 12 mm 52 422 rpm
M1655B 16 Bogie sztywne + skrętne Oś   130 mm / 10 400 x 80 10 000 N.m 37 1035 mm 12 mm 52 422 rpm
M1655T 16 Tandem obniżony + skrętny nadążny 130 / 10 szpilek 400 x 80 10 000 N.m 37 1035 mm 12 mm 52 422 rpm
M1855 18 Oś ciężarowa   150 / 10 szpilek 420 x 180 10 000 N.m 37 1035 mm 12 mm 52 422 rpm
M1855B 18  Bogie sztywne + skrętne Oś   130 mm / 10 400 x 80 10 000 N.m 37 1035 mm 12 mm 52 422 rpm

M1855T 18 Tandem obniżony + skrętny nadążny 130 / 10 szpilek 400 x 80 10 000 N.m 37 1035 mm 12 mm 52 422 rpm

M2070 20 Tandem obniżony + skrętny nadążny 130 / 10 szpilek 406 x 120 10 000 N.m 45 1035 mm 12 mm 52 422 rpm
M2470 24 Tandem obniżony + skrętny nadążny 150 / 10 szpilek 420 x 180 10 000 N.m 45 1035 mm 12 mm 52 422 rpm

21,3 R 24 AS Alliance 360 Alliance 380

Michelin Cargo 
XBib

Alliance 347

BKT 630

Alliance 845 Alliance 846

550/60 - 22.5

Mitas AC70

BKT RT 657

Alliance 388

Vredestein 
Flot Trac
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OPCJE

LEGENDA : OPCJA DOSTĘPNA   OPCJA STANDARDOWA  OPCJA NIEDOSTĘPNA

LEGENDA : OPCJA DOSTĘPNA  OPCJA STANDARDOWA  OPCJA NIEDOSTĘPNA

M640 M850 M1050 M1250
M1250B

M945 M1045 M1350
M1350B

M1450
M1450B

M1555 M1655 M1655B
M1655T

M1855 M1855B
M1855T

M2070 M2470

Dodatek do zaczepu kulowego Ø80 odkręcany
Dodatek do podpory hydraulicznej
Podkładka pod dyszel
Dodatek do dyszla z zawieszaniem hydraulicznym pasywnym
Dodatek do przegubu równobieżnego
Błotniki do Rozrzutnika
Podwójne oświetlenie drogowe LED dla adaptera lub defl ektorów
Dodatek do Hamowania pneumatycznego
Dodatek do Hamowania mieszanego
Zawieszenie hydrauliczne aktywne DELTA 2 moduł
Dodatek taśmy do Trawersów rozbieralnych
Dodatek taśmy do łańcuchów płaskich PICHON
Dodatek taśmy do łańcucha Vaucanson Ø20

Dodatek do Naprężenia hydraulicznego taśmy
Belki (+150 mm) z zamocowaniem
Zestaw do kiszonki
Osłona łańcucha przed twardymi przedmiotami
Hydrauliczna zasuwa skrzyni ładunkowej dwustronnego działania
Prawy defl ektor boczny
Lewy defl ektor boczny 
Defl ektor adaptera na dole z prawej strony 
Defl ektor adaptera na dole z lewej strony
Adapter rozrzucający z defl ektorami u podstawy wałków
Obracające się łopatki z 2 wałkami poziomymi Ø800 + 2 dyski Ø1080
Wałki z rurą Ø323mm + 62 noże
Wskaźnik mechaniczny od otwierania gilotyny
Wskaźnik hydrauliczny od otwierania gilotyny
Zgięte noże (pomniejszone zwoje)
Zgięte noże (całe wałki)
Sterowanie elektryczne taśmy z kabiny
Licznik rozrzutnika (na taśmie)
Centrala hydrauliczna 80 L - wał 1000 obr./min
Przepływomierz uproszczony (1 lub 2 funkcje)
System ważenia tylko z 4" ekranem
Przepływomierz z systemem ważenia i czujnikiem drzwi
Dodatek ISOBUS + system DPA
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WYMIARY CAŁEJ GAMY MUCK MASTER
Model A B C D E F G H I
M640 6 684 mm 800 mm 1 111 mm 1 597 mm 3 470 mm 4 250 mm 4 230 mm 1 125 mm 2 000 mm

M850 8 060 mm 850 mm 1 265 mm 1 650 mm 4 983 mm 5 150 mm 5 699 mm 1 235 mm 2 150 mm

M1050 8 060 mm 1 100 mm 1 515 mm 1 650 mm 4 983 mm 5 150 mm 5 725 mm 1 235 mm 2 150 mm

M1250 8 060 mm 1 100 mm 1 580 mm 1 980 mm 4 983 mm 5 168 mm 5 725 mm 1 565 mm 2 150 mm

M1250B 8 060 mm 1 100 mm 1 861 mm 1 980 mm 4 983 mm 5 168 mm 5 725 mm 1 565 mm 2 150 mm

M945 7 426 mm 950 mm 1 365 mm 1 980 mm 4 084 mm 4 297 mm 4 840 mm 1 565 mm 2 150 mm

M1045 7 426 mm 1 200 mm 1 615 mm 1 980 mm 4 084 mm 4 323 mm 4 865 mm 1 565 mm 2 150 mm

M1350 8 281 mm 1 200 mm 1 675 mm 2 150 mm 5 040 mm 4 988 mm 5 625 mm 1 700 mm 2 150 mm

M1350B 8 281 mm 1 200 mm 1 924 mm 2 150 mm 5 040 mm 4 988 mm 5 625 mm 1 700 mm 2 150 mm

M1450 8 281 mm 1 450 mm 1 925 mm 2 150 mm 5 118 mm 5 003 mm 5 639 mm 1 700 mm 2 150 mm

M1450B 8 281 mm 1 450 mm 2 174 mm 2 150 mm 5 118 mm 5 003 mm 5 639 mm 1 700 mm 2 150 mm

M1555 8 822 mm 1 350 mm 1 895 mm 2 150 mm 5 621 mm 5 545 mm 6 182 mm 1 895 mm 2 150 mm

M1655 8 822 mm 1 350 mm 1 895 mm 2 350 mm 5 621 mm 5 545 mm 6 182 mm 1 895 mm 2 150 mm

M1655B 8 805 mm 1 350 mm 2 228 mm 2 350 mm 5 621 mm 5 545 mm 6 182 mm 1 895 mm 2 150 mm

M1655T 8 805 mm 1 350 mm 2 060 mm 2 350 mm 5 621 mm 5 545 mm 6 182 mm 1 895 mm 2 250 mm

M1855 8 822 mm 1 600 mm 2 145 mm 2 350 mm 5 621 mm 5 561 mm 6 198 mm 1 895 mm 2 150 mm

M1855B 8 805 mm 1 600 mm 2 478 mm 2 350 mm 5 621 mm 5 561 mm 6 198 mm 1 895 mm 2 478 mm

M1855T 8 805 mm 1 600 mm 2 310 mm 2 350 mm 5 621 mm 5 561 mm 6 198 mm 1 895 mm 2 310 mm

M2070 10 155 mm 1 500 mm 2 190 mm 2 350 mm 6 921 mm 6 855 mm 7 492 mm 1 895 mm 2 250 mm

M2470 10 155 mm 1 750 mm 3 114 mm 2 350 mm 6 921 mm 6 870 mm 7 507 mm 1 895 mm 2 250 mm
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WSPARCIE 
ON-LINE

WYŁĄCZNY SERWIS,
ZAKRES NASZYCH USŁUG

ROZRUCH MASZYN
W celu prostego lub bardziej skomplikowanego uruchomienia urządzenia,
polecamy kontakt z pracownikiem technicznym fi rmy PICHON. Kluczem do sukcesu 
jest prawidłowe uruchomienie urządzenia.

DOSTAWA 
Zapewniamy dostawy własnymi środkami transportu realizowane przez naszych 
kierowców. Dostawa odbywa się na zasadach porto franko w transporcie zbiorczym 
na terenie Polski.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY 
Nasi pracownicy techniczni zapewniają konserwację i naprawę urządzeń. Pracownicy 
są wyposażeni w samochody, w których znajduje się warsztat i dojeżdżają do klientów 
w celu przeprowadzenia jak najszybszej interwencji.

SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
Oferujemy szeroki wybór części zamiennych do rozrzutników, wozów asenizacyjnych, 
mieszadeł, ładowarek przegubowych. W ofercie znajduje się ponad 10 000 numerów 
referencyjnych części dla różnych rozwiązań PICHON. Części są wysyłane dwa razy 
dziennie przez nasz magazyn pocztą zwykłą lub kurierską.

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółową ofertą produktów na stronie 
www.pichon.pl Znajduje się tam wiele fi lmów i zdjęć
naszych produktów, a także opisy techniczne każdej
serii produktów.

Prosimy również zapoznać się z aktualizacjami, wyka-
zem targów, w których bierzemy udział, oraz z naszymi 
broszurami lub katalogami dostępnymi on-line.

Odkryjcie nasze ostatnie fi lmy na 
Youtube PICHON : 
www.youtube.com/fi rmapichon

www.pichon.pl

PORADY
Nasi handlowcy związani z siecią dystrybutorów pozostają do Państwa dyspozycji. 
Specjaliści fi rmy PICHON, opierając się na wiedzy i własnych doświadczeniach, zawsze 
będą Państwu służyć pomocą, zapoznając się z Państwa problemem, proponując różne
rozwiązania i udzielając odpowiedniej porady lub sugestii. Poprowadzą oni Państwa przy 
defi niowaniu projektu i pomogą wybrać odpowiednie rozwiązanie spełniające Państwa
oczekiwania. Chcąc zapoznać się z naszymi produktami, prosimy kontaktować się
z pracownikami fi rmy PICHON w placówkach znajdujących się najbliżej miejsca 
Państwa pracy lub zamieszkania.
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TEL: 77 541 74 80 - EMAIL: info@pichon.pl
GIERAŁCICE, UL. OPOLSKA 2E - 46-250 WOŁCZYN - POLSKA 

TEL: +33 (0)2 56 45 21 00 - EMAIL: info@pichonindustries.com 
BOULEVARD ANDRÉ MALRAUX - 29400 LANDIVISIAU - FRANCJA 
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ML60 | ML65 | ML75 | ML85

ROZRZUTNIK Z SZEROKĄ KASTĄ OD 21 DO 43 M3   
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DANE TECHNICZNE

SERIA ML : ROZRZUTNIK Z SZEROKĄ KASTĄ OD 21 DO 43 M3
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SERIA ML60 ML65 ML75 ML85

Pojemność kasty C1 21,0 m3 23,0 m3 26,0 m3 30,0 m3

Pojemność kasty C2 22,5 m3 24,5 m3 28,0 m3 32,0 m3

Pojemność kasty C2 + przedstawki 400 mm 24,0 m3 26,0 m3 30,0 m3 34,0 m3

Pojemność z zestawem do kiszonki 32,0 m3 34,0 m3 38,5 m3 43,0 m3

Typ i kwadrat osi (mm) Niski tandem sztywne
+ skręWQH� � � � �

Niski tandem sztywne
+ skręWQH� � � � �

Niski tandem sztywne
+ skręWQH� � � � �

Tridem skrętne PRZÓD
+ skrętne TYŁ� � � � �

Hamulce hydrauliczne 406 x 120 406 x 120 420 x 180 406 x 120

Wysokość adaptera (C1/C2) 1 700 mm / 1 900 mm 1 700 mm / 1 900 mm 1 700 mm / 1 900 mm 1 700 mm / 1 900 mm

Reduktory 2 x 6 100 Nm 2 x 6 100 Nm 2 x 6 100 Nm 2 x 10 000 N

Silnik hydrauliczny 160 cm3/tr 160 cm3/tr 160 cm3/tr 160 cm3/tr

Łańcuch morski 4 de Ø16mm x 56mm 4 de Ø16mm x 56mm 4 de Ø16mm x 56mm 4 de Ø16mm x 56mm

Rozstaw trawersów taśmy 336 mm 336 mm 336 mm 336 mm

Trawersy taśmy U 70 mm 40 szt. 44 szt. 50 szt. 56 szt.

Średnica wałków pionowych Ø 1035 mm Ø 1035 mm Ø 1035 mm Ø 1035 mm

Grubość zwojów 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Liczba noży odwróconych (C1/C2) 46 / 52 46 / 52 46 / 52 46 / 52

Prędkość obracania wałków pionowych
(WOM 1000 obr./min)

422 obr /min 422 obr/min 422 obr/min 422 obr/min

MOŻLIWE OPCJE
MODELE Z SERII ML

Przedstawki (200mm / 400 mm)

Zestaw do kiszonki z nadstawkami 700 mm

Zawiesznie hydrauliczne aktywne DELTA

Zestaw do homologacji na 40 km/gdz.

Centralne pompowanie

Taśma z 4 łańcuchami płaskimi PICHON

Taśma z 4 łańcuchami Vaucanson Ø20

Centralne smarowanie

Hydrauliczna zasuwa dwustronnego działania

Defl ektory hydrauliczne

Adapter rozrzucający z defl ektorami

Dno pchające

Adapter poziomy

Centrala hydrauliczna

System dawkowania

System z wagą

GIERAŁCICE, UL. OPOLSKA 2E - 46-250 WOŁCZYN - POLSKA
TEL: 77 541 74 80 - EMAIL: info@pichon.pl

ROZMIARY
A B C D E F G H I

ML60 9420 1400 2470-2550 2150 5800 6000 6645 1800 2250

ML65 9920 1400 2470-2550 2150 6300 6500 7145 1800 2250

ML75 10920 1400 2470-2550 2150 7300 7500 8145 1800 2250

ML85 11920 1400 2470-2550 2150 8300 8500 9145 1800 2250

PICHON.pl



WOZY ASENIZACYJNE OD 2 600 L DO 30 000 L



TCI 1 oś: od 2 600 L do 11 350 L 

TCI 2 osie: od 7 150 L do 22 700 L

TCI 3 osie: od 18 500 L do 30 000 L
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WYTRZYMAŁOŚĆUNIKALNA KONCEPCJA

DOŚWIADCZENIE

Dzięki adaptacji technologii stosowanej w przemyśle
dla sektora rolniczego, fi rma PICHON może zaoferować
swoim odbiorcom wozy najwyższej jakości. Kontrola 
każdego etapu, od pomysłu do wykonania, zapewnia fi rmie 
PICHON gwarancję jakości i niepodważalnej solidności.

Dokonując wyboru konstrukcji PICHON miał na celu 
zmniejszenie ciężaru swoich wozów. W rzeczywistości  
zintegrowana rama jest lżejsza od ramy standardowej 
i zapewnia niższy środek ciężkości.

Koncepcja TCI (Tonne Châssis Intégré - Wóz aseniza-
cyjny z Ramą Zintegrowaną) to niespotykana na rynku 
gwarancja stabilności i zwiększone bezpieczeństwo
w trakcie pracy na polu i podczas transportu drogowego. 

Od ponad 45 lat ekipa PICHON analizuje,
doradza i oferuje idealne rozwiązania
zarówno pod względem technicznym jak 

i oszczędnym, na podstawie indywidualnej 
analizy potrzeb każdego użytkownika.

Cynkowanie zgodne 
z NF EN ISO 1461

Badanie mikroskopowe spawów

Zbiornik i rama wzdłużnie
przyspawana na całej długości

Seria TCI  (Tonne Châssis Intégré- Wóz asenizacyjny z Ramą Zintegrowaną) jest znakiem rozpoznawczym Ets PICHON 
od ponad czterdziestu lat. Zastosowanie ramy zintegrowanej zwiększyło stabilność całej serii wozów PICHON. Zbiornik 
zgodny z dyrektywą europejską 97/23/EC (PED) jest przyspawany bezpośrednio do podwozia, dzięki czemu uzyskano 
najniższy środek ciężkości na rynku. 

Segmenty zbiornika i dennice są łączone “od czoła”, następnie spawane ręcznie wewnątrz i na zewnątrz podczas procesu spawa-
nia łukiem krytym. Aby przestrzegać obowiązujących norm (PED), PICHON używa dennic typu GRC (Grand Rayon Carré), które 
pozwalają zwiększyć wytrzymałość na próżnię i podciśnienie.

Firma PICHON oferuje zbiorniki wykonane z różnej grubości stali od 5 do 8 mm, proporcjonalnie do ich pojemności. Wykonane są
ze stali S235JRG2 z właściwościami mechanicznymi odpowiednimi do cynkowania na gorąco - procesu, na które PICHON zwraca 
szczególną uwagę, w celu zapewnienia długowieczności swoim produktom.

Dzięki zastosowaniu adaptacji do montażu, każdy użytkownik w zależności od potrzeb może wzbogacić swój wóz asenizacyjny 
w potrzebny osprzęt w każdym momencie. Wozy PICHON są dostępne w wersji jedno, dwu lub trzyosiowej, aby sprostać oczekiwa-
niom nawet najbardziej wymagających klientów.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW SERII PICHON
PICHON oferuje szeroką gamę wozów o pojemności od 2 600 do 30 000L, stworzonych do użytku profesjonalnego w sektorze rolniczym.

Zbiornik zgodny z dyrektywą 2014/68/U
Ciśnienie robocze: 1 bar
Próba ciśnieniowa: 1,43 bar
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worzonych do użytku profesjonalnego w sektorze rolniczym.

STABILNOŚĆ I ZREDUKOWANY 
CIĘŻAR

5 LAT GWARANCJI 
Firma Pichon posiada wspaniałą reputację dzięki jakości
naszych Wozów Asenizacyjnych. W Europie Firma 
Pichon oferuje 5 lat gwarancji na zbiornik oraz podwo-
zie we wszystkich oferowanych Wozach Asenizacyjnych 

(zobacz nasze ogólne warunki sprzedaży).

L A T zbiornik i podwozie

GW
ARANCJA PICHON

Dla użytkowników zainteresowanych układem jezdnym z kołami o dużej średnicy Pichon oferuje 
zbiorniki z wycięciem na koła. Pomimo ich zastosowania zachowano nominalną całkowitą pojemność
zbiornika. Możliwe to jest dzięki zwiększeniu objętości zbiornika lub zastosowaniu szerszych kręgów.



Dbając o bezpieczeństwo użytkownika, PICHON zwraca szczególną uwagę przy wyborze komponentów, głównie układu jezdnego. Wóz asenizacyjny jest pojazdem rolniczym, mającym 
w większości zastosowanie na drodze. Dlatego też liczbę osi, jej rozmiary, rodzaj hamulców należy dobrać zgodnie z pojemnością wozu. Pneumatyka jest również dość istotnym elementem dla tego 
typu maszyn. 

Stawiając na jakość i właściwy wybór tych właśnie elementów jesteśmy w stanie zapewnić użytkownikowi maksymalną wydajność uwarunkowaną zastosowaniem maszyny.
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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS TRANSPORTU
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Widzieć i “być widzianym” to dwa kluczowe aspekty 
bezpieczeństwa drogowego. 

WSKAŹNIKI – KONTROLKI

1 OŚWIETLENIE

2 DYSZLE
Dyszel jest jednym z najważniejszych elementów 
gwarantujących bezpieczeństwo maszyny. Zaczep 
oczkowy bądź kulowy Ø 80mm, wszystkie są stan-
daryzowane i wymienne.

3
Od dwóch prostych wzierników 3’’ wskazujących 
pełny zbiornik po wskaźnik rurowy, wskazujący 
dokładny poziom zapełnienia zbiornika. 

OTWORY
W celu ułatwienia konserwacji, PICHON wyposażył 
swoje wozy we włazy o dużej objętości zamonto-
wane na zawiasach. Wybór włazu i liczba otworów 
są uzależnione od dostępu do miejsca pompowa-
nia, szybkości opróżniania i wybranego regulatora 
przepływu.

BŁOTNIKI - UCHWYTY 
NA WĘŻE

W celu ułatwienia pracy operatorowi, PICHON po-
leca uchwyty na węże odpowiednio dostosowane 
do konfi guracji wyposażenia: koryto na węże, zes-
taw podwójnych uchwytów na węże... 

WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA 

7 OSIE - PIASTY
Przy wyborze wymiarów osi należy pamiętać, aby były 
one dobrane odpowiednio z PTAC wozu, PICHON propo-
nuje osie ponadgabarytowe odpowiednio dopasowane 
do piast, układu jezdnego oraz hamulców, zachowując 
absolutnie niezbędne standardy bezpieczeństwa.

8 HAMULCE 
Skuteczny układ hamulcowy to bezpieczeństwo podczas 
jazdy. Wymiary bębnów są proporcjonalnie uwarunko-
wane do obciążenia, prędkości i średnicy kół. Ponadto 
są zabezpieczone przed zewnętrznymi zanieczyszcze-
niami, a ich szczęki są uruchamiane albo pneumatycz-
nie albo przez obwód hydrauliczny ciągnika. Dla jeszcze 
większego bezpieczeństwa dostępny jest system 
hamowania proporcjonalnego do obciążenia. 

9 KOŁA 
Właściwy dobór ogumienia jest ważnym elementem 
dla właściwego użytkowaniu wozu asenizacyjnego. 
Czy chodzi o model rolny, drogowy czy o słabo 
ciśnieniowy, fi rma PICHON dysponuje szeroką gamą 
ogumienia dla wszystkich zastosowań. Nasz przeds-
tawiciel handlowy chętnie doradzi Państwu odpowiedni 
typ, profi l i rozmiar w zależności od zastosowania.

6 KOMPRESORY
Wybór kompresora jest uzależniony od warunków 
użytkowania i pojemności zbiornika. PICHON proponuje 
szeroki wybór kompresorów: chłodzonych powietrzem 
lub wodą, również takich jak pompy wyporowe, łopatkowe 
i ośrodkowe, w zależności od oczekiwanej mocy i ciśnienia.
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KOMFORT PROWADZENIA

6

WYBIERZ OPTYMALNY KOMFORT

KOMFORT KONSERWACJI KOMFORT UŻYTKOWANIA
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INTUICYJNE STEROWANIE

ZARZĄDZANIE DAWKOWANIEM

Ergonomiczna, skrzynka do sterowania elektro-hydraulic-
znego pozwala na automatyzację cykli działania poprzez 
magistralę komunikacyjną CAN (Controller Area Network) 
w kabinie. Za pomocą specjalnego uchwytu można ją
z łatwością zawiesić w kabinie, jest dostępna w formie 
rozdzielacza i pilota. Odkryjcie również łatwość sterowania 
poprzez ekran dotykowy. Wszystkie cykle: transport, pom-
powanie i rozlewanie są zautomatyzowane. Parametry 
ustawia się ręcznie poprzez uniwersalny ekran i sterownik.

Dawkowanie rozlewania sterowane przez DPA (System pro-
porcjonalnego dawkowania), zapewnia możliwość regulacji 
ilości rozlewanej gnojowicy na polu poprzez hydrauliczny 
zawór spustowy. W zależności od prędkości pracy, uzyskuje 
się pożądaną dawkę rozlewania. Operator ustawia para-
metry pracy i pożądaną ilość za pomocą ekranu dotykowe-
go. Po zakończeniu pracy, wystarczy wydrukować paragon 
lub zapisać dane na kluczu USB, w celu sprawdzenia wyko-
nanej pracy (szybkości, czasu, powierzchni, objętości).
Odzysk gnojowicy jest zoptymalizowany, a sterowanie 
ułatwione.

KOMFORTOWE WYPOSAŻENIA

OPRÓŻNIANIE PRZY 
OBNIŻANIU

PRZEGRODA 
ZAPOBIEGAJĄCA 
FALOWANIU 
CIECZY

Objętość przedziału 1: od 3500 do 
4500 L zależności od Ø zbiornika

Przepływ powietrza

Przepływ gnojowicy

Zawór
przemysłowy

zamknięty

Zawór
przemysłowy
otwarty

ZAWIESZENIA UKŁADU JEZDNEGO 

ZAWIESZENIE DYSZLA

Wóz asenizacyjny powinien być dostosowany do warunków pracy na polu, jak również
zapewnić optymalną przyczepność przy większej prędkości na drodze. PICHON
oferuje duży wybór zawieszenia, od sprężynowego po hydrauliczne, aktywne 
lub pasywne. Koncept Delta stworzony prze PICHON jest szczególnie przydatny 
przy pokonywaniu przeszkód i w ekstremalnych warunkach.

Wybór osi skrętnej lub naprowadzającej ułatwia manewrowanie, zmniejsza zużycie
opon i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.

W zależności od typu konstrukcji obudowy, dyszel PICHON charakteryzuje się wysoką
wytrzymałością rozciągania i przekazywania sił na ramę. Standardowo ocynkowa-
ny, występuje w trzech wersjach: model sztywny dla małej pojemności i model z 
zawieszeniem sprężynowym lub hydraulicznym dla wozów o większej pojemności.

Kierowca może zwiększyć przyczepności poprzez zmianę nachylenia dyszla hydraulicz-
nego (opcja) lub decydując się na automatyczną przegrodę przeniesienia obciążenia.
Kierowca z pewnością doceni ten komfort pracy zarówno na drodze jak i na polu. 

Tandem 
skrętny

Tandem skrętny
z zawieszeniem 

hydrauliczny

Tridem skrętny
podwójnie

wymuszony
Delta

Boggie
skrętne

skrętny

Tandem skrętny
z zawieszeniem

hydrauliczny
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Ramię BP2 umieszczone w stożku, jest to rozwiązanie
pompowania w trudno dostępnej dolnej części zbiornika. 
Łatwe w użytkowaniu i w utrzymaniu, a dzięki sekwen-
cyjnemu blokowi, BP2 wymaga zastosowania tylko 
jednego dystrybutora rozdzielacza DE. Jest dostępne
w wersji Ø 150 i Ø 200 w opcji z akceleratorem 
napełniania.

Ramię zanurzeniowe to ramię przeznaczone do pompo-
wania dna całkowicie lub częściowo wypełnionego. Model 
ø 200 posiada wzmocnioną strukturę, jak również może
być wyposażony w zasilacz wypełniania w środkowej
lub końcowej części ramienia. Opcjonalnie dla zbiorników 
z geomembrany możliwy jest montaż wspomagania 
obrotu silnikiem hydraulicznym.

Ramię wieżyczkowe jest modelem ramienia naj-
bardziej wszechstronnego. Umożliwia pompowanie 
w najróżniejszych warunkach: zbiorniki wkopane, 
na wysokości lub za pomocą lejka. Poprzez serie w wersji 
Ø 200 z podwójnym przegubem do wersji wyposażonej
w akcelator pompowania zanurzeniowy lub na prze-
gubie. Ramię jest masywnej konstrukcji, która opiera 
się na głębokiej kolumnie wewnętrznej, wpuszczonej 
w zbiornik.  Dostępne opcje: opróżnianie poprzez ramię,
zestaw do pompowania, 3 przegub.

Napełnianie górne umożliwia napełnienie zbiornika 
od góry poprzez wykorzystanie siły ciężkości i wysięgnika
zasilanego pompą niezależną od wozu asenizacyjnego. 
Przy tym przepływie wymagany jest otwór hydrauliczny
Ø 250 w wersji lejka lub właz hydrauliczny o Ø 400 lub 600.

Na końcu, pompowanie może się odbyć w sposób 
ręczny poprzez użycie zaworu wraz z szybkozłączem
umieszczonym poprzecznie lub na tylnych drzwiach 
zbiornika.

BP2 z akcelatorem

Ramię obrotowe Lejek górnyRamię zanurzeniowe

WYBÓR TECHNIKI 
POMPOWANIA
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ZWIEKSZONA 
WYDAJNOŚĆ
POMPOWANIA
ODPOWIEDNI WYBÓR KOMPRESORA 
JEST NAJWAŻNIEJSZY

Natężenie przepływu powietrza powinno być proporcjo-
nalne do pojemności zbiornika, aby w jak najszybszym 
czasie stworzyć w nim próżnię i przede wszystkim móc 
ją utrzymać bez utraty mocy. 

System centralnego smarowania pompy, kompresor jest 
wyposażony w boczny zbiornik na olej (w zależności
od modelu). W celu długowieczności poleca się opera-
torowi wybrać opcję tłumika/odolejacza/fi ltra.

AKCELERATOR DLA POPRAWIENIA 
WYDAJNOŚCI

Przy intensywnym pompowaniu, gdzie ciecz jest gęsta
i na dnie szamba, PICHON poleca wspomaganie 
akcelerator do pompowania. 

Uzyskane korzyści są potrojone: popychanie cieczy 
w kierunku zbiornika pozwala na oszczędność czasu, 
zmniejszony wysiłek kompresora i zoptymalizowaną
pojemność napełniania.

Zanurzony na końcu ramienia zanurzeniowego 
lub obrotowego, może być połączony z kompresorem. 
Powrót gnojowicy w kierunku szamba oznacza całkowite
zapełnienie zbiornika.

Operator znacząco zwiększa wydajność przy wszyst-
kich rodzajach gnojowicy.

Flowmaster

Ten nowy produkt PICHON został opracowany w celu uzyskania wysokiej wydajności od 100 do 120 m3 na godzinę. Wóz ase-
nizacyjny fl owmaster wyróżnia się tym, że wykorzystuje jedną pompę odśrodkową zainstalowaną na końcu ramienia wieżyczkowego,
w celu wykonywania 4 różnych funkcji:
- Mieszanie gnojowicy w zbiorniku wykopanym lub naziemnym,
- Napełnianie beczki w 100% bądź to w pozycji zanurzenia ramienia bezpośrednio w zbiorniku, bądź przez lejek pośredni dla zbior-
  ników trudno dostępnych lub typu z geomembrany (z opcją kompresowania),
- Mieszanie wewnątrz beczki podczas transportu,
- Zasilanie przyłączy do rozlewania (rampy, aplikatory).

Firma PICHON zaprojektowała i wykonała dla nowego wozu asenizacyjnego Flowmaster skrzynkę do sterowania elektro-zaworami 
w połączeniu z systemem CAN (Controller Area Network) w celu programowania zautomatyzowanych sekwencji w cyklach pompo-
wania i rozlewania.

POMPA OŚRODKOWA FLOWMASTER



ODZYSKAJCIE SWOJĄ
GNOJOWICĘ
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Rampa z wężami wleczonymi 

Rampa wielodyszowa

Rampy PICHON są obustronnie ocynkowane i dostępne
w różnych wersjach, dwudyszowej, wielodyszowej 
i zawieszanej. Zamontowane na wysięgnikach pozwalają
rozlewać na szerokości od 9 do 28m, są dostępne wraz 
z szeroką gamą dostępnych opcji (pojedyncze lub 
podwójne, zasilanie z rozdzielaczem lub bez)

Aplikatory doglebowe są dostępne w 5 wersjach:
EL51 model tarczowo-łyżwowy Ø300, EL71 model tar
czowy Ø640, EL8 model łyżwowy, EL61 model kultywa-
tor (Vibrofl ex lub kwadrat), EL64 model kultywator-tar
czowy Ø510. Wybór modelu jest uzależniony od gruntu, 
na którym będzie pracował (zobacz tabelkę).

Rozlewanie działkiem jest szczególnie przydatne na te-
renach pagórkowatych i trudno dostępnych w podlewaniu. 
Pompowanie odbywa się za pomocą kompresora, a rozlewa-
nie albo przez działko, albo przez dyszę rozlewającą.

W zależności od rodzaju gnojowicy i szerokości rozlewu, 
PICHON proponuje również szeroki wachlarz dyszy: 
stożkowa, przygruntowa, odwrócona, ze strumieniem 
pionowym i oscylująca.

Rampa łyżwowaIdealna Od czasu do czasu

DLA JAKIEGO GRUNTU ? 

Działka

Nawożenie/ Culture Pola
uprawne Pastwiska Ścier-

niska
Roślin-
ność Nieużytki

Aplikator glebowy-tarczowy EL51 

Aplikator tarczowy EL71

Aplikator łyżwowy EL8

Aplikator kultywator EL61

Aplikator kultywator-tarczowy EL64

Rampa dwudyszowa

Rampa wielodyszowa

Rampa z wężami wleczonymi



TURBINA PICHON
Zadaniem rozdzielacza pionowego PICHON jest zapewnienie rozdrabniania i przepływu gęstej lub zawierającej ciała obce 
gnojowicy. Może on być zastosowany, jako doposażenie do całej serii ramp do rozlewania, jak również do aplikatorów.

Gnojowica jest doprowadzona pod ciśnieniem do korpusu rozdzielacza, gdzie zostaje zmielona poprzez obracające się noże,
wykonane z hartowanej stali, ustawione poprzecznie do mielących płytek, zapewniając homogenizację rozlewanej gnojowicy.

Rozdzielacz pionowy PICHON został stworzny w celu zapewnienia równomiernego rozlewu, jak również uproszczenia konserwacji. 
Punkty smarowania i zbiornik do ciał obcych są umiejscowione w miejscach łatwo dostępnych dla operatora.

11

EL61

EL8

EL64

EL71

EL51
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SKONFIGURUJ SWOJE 
URZĄDZENIA PRACY

Skrobak pod zbiornikiemŚcieki  Przygotowanie gleby

Wozy PICHON doskonale znane w sektorze rolni
czym, mogą również znaleźć zastosowanie w innych 
dziedzinach takich jak oczyszczania sieci aseni-
zacyjnych i wypompowywania wód ściekowych,
zanieczyszczeń rolniczych jak również na budowie.

Każdy projekt jest traktowany skrupulatnie według
potrzeb i oczekiwań użytkowników. Każdy wóz jest 
zaprojektowany pod zamówienie. Naszym głównym
celem jest znalezienie odpowiedniego rozwiązania
w zakresie wyposażenia i usług.

Każdy wóz asenizacyjny PICHON może być
wyposażony w dodatkowe opcje, w zależności
od potrzeb użytkownika.

W związku z tym TCI PICHON zaspokaja potrzeby 
różnorodnych  sektorów.

Skontaktujcie się z nami w celu zapoznania się
z dostępnym wyposażeniem.



TRWAŁA
INWESTYCJA
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SKONFIGURUJ SWOJE WYPOSAŻENIE

Przystosowanie do montażu lejka napełniania
Przystosowanie do montażu miksera

Przystosoawnie do montażu ramienia pomującego
BP2 Ø 150/200

Przystosowanie do montażu urządzeń rozlewających

Dzięki umiejętności słuchania, cała ekipa 
PICHON oferuje odpowiednio dostosowany sprzęt
do nawożenia. Wszystkie urządzenia składające
sią na wóz asenizacyjny PICHON pozwalają
użytkownikowi na sprawną i adekwatną pracę.

Nabycie urządzeń do nawożenia nie jest inwestycją
krótkoterminową i właśnie, dlatego PICHON służy
Państwu szczerą i przemyślaną radą, tak, aby każdy
złożony wniosek mógł się przekształcić w sukces 
techniczny i ekonomiczny.

Każdy zbiornik może być wyposażony w adaptacje do montażu, pozwalające użytkownikowi na wzbogacenie swojego 
wozu w potrzebny osprzęt w każdym momencie: oszczędność czasu i komfort pracy (ramię pompujące), odzysk ścieków
(podnoszenie), optymalizacja pojemności zbiornika (mikser).

Przystosowanie do montażu błotników
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DANE TECHNICZNE PROFILE OPON

Wycięcia na koła są możliwe jedynie w zbiornikach, których pojemność jest zaznaczona na czarno.

SZEROKOŚĆ ROZLEWANIA

Osie
Podnoszenie

Ramię pompowania
1 2 3 BP2 Zanurzeniowego Wieżowego

TCI 2600 L do winorośli Ø 1 250

TCI 3050 L / 4050 L  do winorośli Ø 1 250

TCI 3050 L Ø 1 100

TCI 4050 L Ø 1 250

TCI 5150 L Ø 1 400

TCI 6050 L Ø 1 400

TCI 7150 L Ø 1 500
Ø 1 600

Ø 1 500

TCI 8100 L Ø 1 500 Ø 1 500

TCI 10400 L Ø 1 600 Ø 1 600

Ø 1 700

TCI 11350 L Ø 1 700
Ø 1 800

Ø 1 700

TCI 12600 L Ø 1 700

TCI 14200 L / 15700 L Ø 1 800

TCI 16800 L Ø 1 900

TCI 18500 L Ø 1 900 
Ø 2 000

Ø 1 900

TCI 20700 L Ø 2 000
Ø 2 100

Ø 2 000

TCI 22700 L Ø 2 100 Ø 2 000

TCI 23000 L Ø 2 000

TCI 24500 L Ø 2 100

TCI 25000 L / TCI 26000 L Ø 2 100

TCI 27000 L Ø 2 200

Ø 2 100

TCI 30000 L Ø 2 300

11,5/80 x 15,3
12,5/80 x 15,3

15 R 22,5
16,5 R 22,5
18 R 22,5

21,3 R 24 AS
23,1 R 26 AS
28,1 R 26 AS
30,5 R 32 AS

Alliance 360Trelleborg Twin Radial

550/60 - 22.5 16 PR

Alliance 380 Alliance 388

Alliance 390 Alliance 885 Vredestein Flot Trac BKT FL630

Michelin XS Michelin 
Cargo Xbib

Vredestein Flot +

rodzaj / szerokość 3 m 4 m 5 m 6 m 7.5 m 9 m 12 m 15 m 18 m 21 m 24 m 27 m 28 m 30 m
Rampa dwudyszowa
Rampa wielodyszowa
Rampa z wężami wleczonymi
Rampa łyżwowa
Aplikator model łyżwowy EL8
Aplikator model glebowy-tarczowy EL51 
Aplikator model tarczowy EL71
Aplikator model doglebowy kultywator EL61
Aplikator model kultywator-tarczowy EL64
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WSPARCIE 
ON-LINE

EKSLUZYWNE USŁUGI,
ZAKRES NASZYCH USŁUG

ROZRUCH MASZYN
Doradzamy również poszukiwanie pomocy u technika fi rmy PICHON w zakresie 
prostego lub bardziej skomplikowanego rozruchu sprzętu.

DOSTAWA 
Organizujemy dostawy własną fl otą samochodów ciężarowych na terenie całej Polski.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY 
Załoga wykwalifi kowanych techników, wyposażonych w mobilne warszaty, prze-
mieszcza się na terenie całego kraju, gwarantując szybką interwencję u klientów.

SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
PICHON oferuje szeroki wybór części zamiennych do wozów asenizacyjnych, mieszadeł,
maszyn specjalistycznych i ładowarek przegubowych. Gama ta składa się z około
10 000 referencji, aby sprostać najróżniejszym oczekiwaniom. Części są przesyłane
za pośrednictwem kuriera w ciągu 48 godzin.

Ponadto zapraszamy Państwa do szczegółowego
zapoznania się z naszymi produktami. Na naszej 
stronie internetowej, gdzie znajdziecie fi lmy i zdjęcia
naszych maszyn podczas pracy, jak również dane 
techniczne całej gamy.

Tutaj możecie również zapoznać się z naszymi 
najnowszymi wiadomościami, listą wystaw, w których 
uczestniczymy, jak również wszystkimi naszymi broszu-
rami w formie cyfrowej.

Wreszcie, aby znaleźć odpowiednią maszynę, możecie
Państwo skorzystać z naszego symulatora wyboru wozu 
asenizacyjnego, znajdującego się w rubryce wozy ase-
nizacyjne, który pozwoli nam poznać Państwa potrzeby.

Odkryjcie nasze ostatnie fi lmy 
na Youtube PICHON : 
www.youtube.com/fi rmapichon

www.pichon.pl

DZIAŁ HANDLOWY
Nasi handlowcy są do Państwa dyspozycji, aby pomóc w sprzedaży naszych pro-
duktów. Jako prawdziwi specjaliści w zakresie poszczególnych rozwiązań oferowanych 
przez fi rmę PICHON, mogą oni służyć Państwu oraz Państwa klientowi radą, w celu 
realizacji idealnej oferty.



DYSTRYBUTORZY PICHON
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TEL: 77 541 74 80 - EMAIL: info@pichon.pl
GIERAŁCICE, UL. OPOLSKA 2E - 46-250 WOŁCZYN - POLSKA 

TEL: +33 (0)2 56 45 21 00 - EMAIL: info@pichonindustries.com 
BOULEVARD ANDRÉ MALRAUX - 29400 LANDIVISIAU - FRANCJA 

R O Z L E WA N I E   |   R O Z R Z U C A N I E   |   P R Z E W O Ż E N I E   |   P R Z EŁA D U N E K

ZAPYTAJ O INNE CENNIKI W WERSJI PAPIEROWEJ LUB CYFROWEJ

PICHON.pl
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