
Dobra jakość cięcia i maksymalna wydajność
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Skuteczny zbiór zielonki jest niezbędny do produkcji wysokiej jakości paszy. Dążenie do najwyższej 
możliwej gęstości podczas zbierania i przechowywania przyczynia się do zachowania jakości paszy 
i maksymalizowania wartości odżywczej, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów transportu 
i magazynowania. Szeroka gama przyczep transportowych i zbierających Kverneland zawiera 
kompaktowe rozwiązania i ciężkie profesjonalne przyczepy.
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System V-Max w rotorze
Seria przyczep samozbierających Kverneland 10000 
wyposażona jest w system podawania o dużej 
wydajności, zapewniając maksymalną przepustowość 
w każdych warunkach. Dobrze sprawdzony 
i wytrzymały rotor przeznaczony jest do przenoszenia 
największych obciążeń.

Szybki i wydajny rozładunek
Dzięki funkcji automatycznego rozładunku czynność 
ta jest bardzo prosta. Aby uzyskać równomierny 
wyładunek zielonki na pryzmę prędkość przenośnika 
listwowo-łańcuchowego jest regulowana 
bezstopniowo.
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Sterowanie ISOBUS
Seria przyczep 10000 jest kompatybilna 
z systemem ISOBUS. Oznacza to, że maszyny 
te można podłączyć bezpośrednio do ciągnika 
kompatybilnego z systemem ISOBUS bez potrzeby 
stosowania dodatkowego komputera.

Bezkrzywkowy podbieracz
Podbieracz jest kluczową cechą naszych przyczep 
samozbierających i dzięki konstrukcji bez krzywek 
do sterowania palców podbieracza jest praktycznie 
bezawaryjny. 
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Boczny przenośnik taśmowy
Seria 10000 może być w opcji wyposażona 
w przenośnik taśmowy do wyładunku kiszonki na 
bok kiedy jest potrzeba zadania świeżej trawy dla 
bydła na bezpośrednie skarmianie.

Otwarta konstrukcja 
Otwarta od góry konstrukcja pozwalają także na 
użycie przyczepy również do odbierania masy od 
sieczkarni samobieżnej.

10055 
Zapewniając pojemność 55 m³ 
oraz dopuszczalną masę całkowitą 
wynoszącą 20 ton, przy swoich 
gabarytach przyczepa ta sprawia, 
że jest to maszyna dla dużych 
gospodarstw rolnych, która 
zapewnia ogromną wydajność 
podczas zbioru zielonki.

Model
Pojemność załadunku

 DIN (m³)
Pojemność załadunku 

Średnia kompresja (m³) Maks. DMP (kg)

Przyczepy samozbierające

10040R - RD 26,1 – 22,8 40 13 000

10045R - RD 32,6 – 29,4 45 16 000

10055R - RD 35,6 – 32,4 55 20 000

10040-10045
10040 R i 10045 R są przeznaczone dla 
ciągników o małym zapotrzebowaniu 
mocy. Obydwa modele zawierają 
kluczowe cechy, takie jak rotor V-Max, 
sterowanie ISOBUS i stworzone są do 
pracy w ciężkich warunkach.
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