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Takarmánykeverő technológia



Sikeres elképzelések 
Az innováció intenzív kutatáson és fejlesztésen alapszik, mely 
mindig a mezőgazdaság igényeihez igazodik. Ezáltal a minőségi 
takarmány, a megbízható, gazdaságosan bevethető műszaki be-
rendezések és azok hosszú élettartama állnak a középpontban.

TrailedLine Classic modelljeink elérhetőek 5 - 22 m³-es tartály-
térfogattal. SILOKING vonzó áron kínálja a legjobb minőséget 
ennél a modellkategóriánál.

Filozófiánk – Mindig a gazda és a tehenek igénye álljon 
a fókuszban

A takarmányozási struktúrát megőrizni, rövid és hosszú, száraz és 
nedves takarmányt pontosan keverni, rendszeresen és egyenlően 
adagolni. Ezekre az igényekre és évi 365 napos használatra lett 
kifejlesztve a SILOKING technológia, mindezt a megbízhatóság és a 
kényelem jegyében végrehajtva.

100%-os orientáció a tehenek irányába – mert a tehén nem haj-
landó a kompromisszumra.

TrailedLine Classic
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TrailedLine Classic

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH SILOKING márkanév 
alatt gyárt és forgalmaz innovatív takarmányozási technológiát 
Európában és további 50 országban. A takarmánykeverő beren-
dezéseket nagy gyártási hozzáértéssel állítják elő Németország-
ban (Made in Germany) a legújabb gyártási technológiáknak 
megfelelően, több mint 300 munkatárs segítségével. A termék-
portfólióban találhatók vontatott és önjáró takarmánykeverő-
kiosztó kocsik állattartó telepek részére, valamint rögzített 
keverő- és adagoló rendszerek takarmány központok és bio-
gáz létesítmények részére. A SILOKING piaci és technológiai 
vezetőnek tartja magát a fő piaci szegmensekben.

Compact  
7 m³ - 14 m³              

Közepes kategóriás gép a nagy 
takarmánykeverő gépek minden előnyével. 
Különösen szűk, zárt épületekhez tervezve.

Smart 5  
5 m³  

Ideális és alacsony költségű gép a TMR 
takarmányozásba belépő telepek részére.

Duo  
12 m³ - 22 m³  

A SILOKING Duo két turbo-csigával a megnöveke-
dett munkaterhelésű és szűk építésű istállókkal 
rendelkező nagy farmok részére lett kifejlesztve.

Premium  
9 m³ - 14 m³        

Az átfogó alapfelszereltség és a két oldalon 
lévő lépcsők teszik a Premium modelleket profi 
segítséggé a takarmányozás során.

Megbízhatóság
Modern gyártósorok és a folyamatos minőségellenőrzés biztosítja a legmagasabb 
minőséget. A sorozatgyártással létrejött átfogó dokumentáció teljes körű alkatrészellátást 
tesz lehetővé.

Biztonság
A SILOKING világszerte aktív értékesítési hálózattal, auditált partnerekkel, Oroszország-
ban, Brazíliában és Kínában saját leányvállalattal rendelkezik. Ez teszi a SILOKING-et 
megbízható gyártóvá minden kontinensen. A szakértőknek, alkatrészeknek, speciális 
szerszámoknak és eszközöknek köszönhetően egy SILOKING gép vásárlása megbízható 
döntés a világ bármely pontján.

Tapasztalat
Több mint 22.000 géppel a piacon - melyek közül 1.500-nál is több az önjáró 
takarmánykeverő-kiosztó kocsi - a SILOKING-nek megvan a tapasztalata az abszolút meg-
bízható, tartós és hatékony termékek gyártásában. A SILOKING gépet használók számára 
széles szervízhálózat érhető el, mivel a takarmányozási technológiát az év minden napján 
használni kell.
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Biztonságos és tiszta
A tartály belsejének felépítése lehetővé teszi a teljes leürí-
tést. Még hosszú szálú takarmány esetén is elkerülhető az 
eltömődés. 

A robosztus szalmagyűrű alapfelszereltség. A gyűrű alsó 
részén lévő tartók abból a célból lettek kialakítva, hogy 
elkerülhető legyen az eltömődés és megelőzhető a hosszú 
szárú rostanyagok túltelítődése.

Keverőtartály
A keverőegység megfelelő működéséhez az első lépés a 
tartály magasság és szélesség arányának meghatározása, és 
ehhez a megfelelő turbo-csiga kiválasztása.

A SILOKING kúpgeometriás tartályformája és a turbo-csiga 
tökéletesen igazodik egymáshoz, így biztosítva a rövid ke-
verési időt és az optimális takarmányszerkezet megőrzését. 
Az ívtöréssel ellátott tartály lelassítja a takarmány áramlását, 
ami segíti a vertikális keverési folyamatot. Ez lecsökkenti a 
keverési időt, megőrzi a takarmány szerkezetét és az üze-
meltetési költségeket is csökkenti.

A csiga sebességének beállítása
A 2 fokozatú sebességváltó (alapfelszereltség a Compact 
10-T – 14, Premium 11 – 14 és az összes Duo modellnél) 
lehetővé teszi a csiga sebességének beállítását a különböző 
munkafolyamatokhoz (1. lépés: keverés 17 fordulat/perc 
sebességgel, 2. lépés: hosszú szálú takarmány összetevők 
aprítása és teljes ürítés 33 fordulat/perc sebességgel).

A sebességváltó állítható kézzel, bowden vezetékkel vagy 
hidraulikusan.

A turbo-csiga terelő lemezei rendkívül kemény speciális 
acélból készültek a kopásállóság érdekében.

SILOKING keverőegység, alváz, meghajtás
A vertikális keverőrendszer a takarmánykeverő-kiosztó kocsi szíve lelke
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Meghajtás
A SILOKING TrailedLine Classic takarmánykeverők ívelt 
kúp kerekes nehéz bolygóhajtóművel rendelkeznek, 
melyek mindig a teljesítmény csúcsokhoz igazodnak 
(például a kerek bálák szétbontásánál). Ez a szerkezet 
garantálja a hosszú élettartamot és teljesítményt. A 
takarmánykeverő-kiosztó kocsi maximális igénybe-
vételre lett tervezve és az optimális keverési eredmény 
alapjául szolgál.

Üreges alváz a pontos méréshez
A stabil SILOKING futómű alapja minden kétséget 
kizáróan a robusztus üreges alváz, mely nagyon nagy 
mértékben terhelhető, ugyanakkor különösen ellenálló 
a csavarodással szemben. A speciális mérőcellákkal 
kombinálva nagyon pontos mérést érhetünk el egye- 
netlen talajon, teletöltött tartálynál is.

A legjobb kidolgozottság a hosszú élettartam 
érdekében 
A fontos funkciókat ellátó vezetékek, mint pl. a mérleg 
vagy a hidraulikacső kábelei saválló lakkal vannak 
bevonva és arra alkalmas kábelcsatornákban kerültek 
rögzítésre. Rögzítve és védve vannak a mechanikai 
sérülésektől is, mint például a kőfelverődéstől. Ez egy 
SILOKING minőségjel a hosszú élettartam és a biztos 
működés érdekében.

Ezen kívül a tengelyek és az új gumiabroncsok a nagy 
szállítási súlyokhoz és a biztonságos közúti közleke-
déshez lettek tervezve.

1. Fokozat: gyenge keveréshez 2. Fokozat: teljes és gyors ürítéshez 2. Fokozat: hosszú szálas takarmány aprítása
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A SILOKING takarmánykiosztó
A különböző variációk egyenletes adagolást és flexibilitást biztosítanak.

A hidraulikus adagolónyílás-jelző 
egyszerű, pontos és védve van a korrózió 
ellen a hosszú élettartam érdekében.

Robusztus kiosztónyílás bármely igényhez
SILOKING a takarmányadagoló nyílás számos variációját kínálja az egyszerű takarmánykiosztókhoz.

6
   SILOKING 



A SILOKING kereszt szállítószalag.

A tökéletes SILOKING kereszt szállítószalag
A keresztirányú szállítószalaggal egyenletesen elterítve lehet a takarmányt kiosztani. A 
másodszori kiosztásra szánt takarmány friss marad, nő a tehenek takarmányfelvétele. Ehhez 
kínálja a SILOKING az egyedülálló, megbízható, hosszú élettartamú kereszt szállítószalagot, 
melyet sok év tapasztalata alapján fejlesztettek ki. 

Dupla meghajtás
A szállítószalagot a két oldalán elhelyezett hajtómotor segítségével bármely irányba lehet 
működtetni. A belül elhelyezkedő tisztítóknak köszönhetően minimálisra csökken a szalag 
kopása.

A SILOKING kereszt szállítószalag különböző kiosztási magas-
ságokkal dolgozik, így javul a teljesítmény és üzembiztosabb 
a gép.

A hidraulika motor és a meghajtóhenger között található kuplung 
gondoskodik a szalag sima, egyenletes futásáról és a motorokra 
irányuló erő mérsékléséről a hosszú élettartam érdekében.

A rombusz formájú belső kaparó tartja a szállítószalagot 
tisztán, és garantálja a hosszú élettartamot.
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Választható: A programozható mér-
leg rendszer lehetővé teszi receptúrák 
készítését és minden létrehozott program 
betöltését.

Ezzel a hozzáadott funkcióval az alap 
mérleg rendszer megjeleníti a pontos 
súlyt betöltés és kiürítés közben is. Ez a 
mérleg rendszer a takarmánykeverőre 
van szerelve és a kijelző bármely oldal-
ra fordítható.

Választható: bowden vezetékes vezérlőegység a 
funkciók könnyű kezeléséért a vezetőfülkéből.

Választható: közvetlen karral működő mechanikus 
vezérlőegység, beleértve a kétsebességes váltó és a 
szállítószalag sebességének (áramláselosztójának) 
manuális irányítása.

Választható: távirányítás az elektro-hidraulikus 
vezérlőegységhez, a kényelmes és magas működési 
megbízhatóság érdekében.

SILOKING mérleg rendszer
Minden ellenőrzés alatt
A speciális mérőkeret alapján csak a keverőtartályt méri a rendszer, ami magas mérési pontosságot eredményez és pontos adatokat biztosít az adagoláshoz. 
Ezt egy egyszerű mérleg rendszer vagy egy programozható mérleg rendszer hozzáadásával lehet kivitelezni.

A takarmánykeverő funkcionális vezérlése kiválasztható: lehet közvetlen karral rendelkező és működő mechanikus vezérlőegység, 
bowden vezeték által vezérelt vagy a különösen kényelmes elektronikus vezérlőegység.

Adatátvitel a mérleg rendszer és a 
számítógép között. Receptúra készítés 
és egyszerű névleges/tényleges 
adatösszehasonlítás számítógépen.8
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SILOKING Data – 
A mérőrendszer rádióirányításának és  
hidraulikus funkcióinak kombinációja a  
SILOKING Feeding Management

� vezeték nélküli rádió kommunikáció
� a vezérlés lehetséges okostelefon, tablet vagy  
 SILOKING Data terminál használatával
� programozható mérleg rendszer, mint szabvány 
 a pontos adagolásért
� elektro-hidraulikus funkciók vezérlése
 (SILOKING Data E verzió)
� tehenek számának tárolása / változtatása
 receptúr választás mennyiség és étvágy alapján
� SILOKING Feeding Management szoftver ingyenes
� kijelző mindig a sofőr látószögében van, még  
 jármű betöltésénél is

A SILOKING Data E használatával elkerülhetők a kezelési hibák 
a 2 sebességes váltóval rendelkező takarmánykeverő kocsikon.  
Egy szenzor figyeli az átvitelt, ami megakadályozza a működés 
közbeni átváltást, amíg a meghajtó tengely üzemel.

Az adatok okostelefonon könnyen 
megtekinthetők.
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SILOKING Hybrid
Ferde szállítószalag a különösen kenykeny istállókba és magas 
etetővályúkhoz
A ferde szállítószalag döntött helyzetben van felszerelve. Nem felhajtható 
szalagról van szó, ezért az egész gép keskeny marad, még munka közben 
is. A SILOKING Hybrid szállítószalag biztosítja az elvárt biztonságot, mivel a 
szállítószalag csak kis mértékben ér túl a gép jobb oldalán. 

SILOKING TwinLift
Felhajtható kereszt szállítószalag automatikus magasság-beállítással
Ez a szállítószalag adott esetben mindkét oldalon hidraulikusan kitolható és 
a külső vége még automatikusan megemelkedik 50 cm magasságig. Egy kar 
átállításával a szalag egyszerűen vízszintesre állítható. A rendszer két oldali 
takarmányozást tesz lehetővé magas etetőkhöz és vályúkhoz.

935-1.065 mm

SILOKING Szalmafúvó
Nagy kapacitású szalmafúvó mechanikus meghajtóval
A keverő egység és a szalmafúvó kombinációja lehetővé teszi a többcélú felhasz-
nálását a SILOKING takarmánykeverő-kiosztó kocsinak. A nagy kapacitású szalmafúvó 
egyenletesen szórja szét még a hosszú szálú szalmát is az istállóban, a meghatáro-
zott és távoli helyekre egyaránt. A keverőtartály és a fúvóka közé beépített kőfogó 
csapda megakadályozza a kőfelverődést az istállóban.

SILOKING SoftStart
Mindenkinek, aki nagy távolságokat vezet vagy töltve hagyja a gépet
SILOKING a SoftStart kuplungot opcióként kínálja a TrailedLine Classic  
Duo modellekhez. Ez az új hidraulikus kuplung kifejezetten a SILOKING 
takarmánykeverő-kiosztó gépekhez lett fejlesztve. A bolygóhajtóművek és az 
egyedi keverő-csigák között található. Egy csiga elindításával – a másik csigát/
csigákat később kapcsoljuk be – a traktor meghajtási igénye akár 50%-kal 
csökkenthető.

Kiegészítő SILOKING felszerelések
A tökéletes megoldás minden telep részére

50 %-kal 
csökkentett 

meghajtásigény
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Hidraulikus váltó a 2 sebeséges meghajtáshoz.

Széles hajlásszögű kardántengely.

Hidraulikus ellenkés.

Kiegészítő felhajtható szállítószalag.

Egyéb választási lehetőségek
�	Fokozatmentes szabályozó a keresztirányú szállítószalag sebességéhez 
�	Karral működtetett mechanikus vezérlőegység
�	Vezérlőegység bowden vezeték irányítással
�	Vezérlőegység elektromos irányítással
�	Fedélzeti áramellátás
�	Különböző gumiabroncs opciók a teljes súlyhoz alkalmazkodva
�	Különböző kiosztási variációk
�	Speciális tartályméretek az istálló átjáróihoz alkalmazkodva
�	Hidraulikus emelő
�	És egyéb opciók

Egyéb kiegészítők 
SILOKING széles választékát kínálja a kiegészítő eszközöknek, hogy az adott telepen bármely különleges igénynek megfeleljen. Megbízható mű-
ködése és megfelelő alkalmazása a gépnek biztosítja a megbízható és kényelmes munkát az év 365 napján.

Nagy teherbírású mágnes a turbo-csigán.SILONOX kopásvédelem – a turbo-csigára felszerelhető a későbbiekben.

ko
pá

s- 
& korrózióálló

a hosszú élettarta
m

ér
t
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A SILOKING Smart modell két fontos tényező alapján lett kifejlesztve – minimum költség és maximális megbízhatóság. Ez a modell ezeket a 
feltételeket tökéletesen teljesíti, bizonyított SILOKING Technológiát kínál a megszokott megbízhatósággal.  
Ezt a kompakt kivitelezés biztosítja optimális fordulékonysággal a rugalmas használatért. Különösen kis telepek részére elsőrangú választás.

SILOKING TrailedLine Classic Smart
A mini modell (5 m³) 
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A különbség a részletekben rejlik
A kereszt hajtótengely garantálja a gép zavartalan működését az alacsony elhasználódásért és a hosszú élettartamért. A biztonsági lépcső lehetővé teszi a 
betekintést a keverőtartályba: az üreges alvázon való elhelyezésnek köszönhetően az üzemeltető személy nem befolyásolja a mérleg rendszert, mikor fellép 
a gépre (például ásványi takarmány hozzáadásánál). A pontos mérlegelésre tekintettel a mérőcellák az üreges alvázhoz vannak rögzítve, a keverőtartály alá. 
Ez még ennél a kompakt takarmánykeverőnél is jelentősen növeli a tartósságot.

Technikai specifikációk 

Modell* Smart 5 SVR Smart 5 SVR / SHL Smart 5 SHM Smart 5 SHL
* SVR: kiosztónyílás elöl jobb oldalt, SHM: kiosztónyílás hátul középen, SHL: kiosztónyílás hátul baloldalt

A Hossz mm 3.400 3.500 3.600 3.500

F Távolság vonószem – tengely mm 2.960 3.130 2.960 3.130

B Szélesség mm 2.080 2.150 2.030 2.080

C Magasság mm 2.280 2.280 2.280 2.280

Gumiabroncs 10.0/75-15.3 14 PR 10.0/75-15.3 14 PR 10.0/75-15.3 14 PR 10.0/75-15.3 14 PR

D Nyomtáv  mm 1.300 1.300 1.300 1.300

E Kerekek külső szélessége mm 1.600 1.600 1.600 1.600

Keverőcsigák 1 1 1 1

Állítható XS kések 4 4 4 4

Keverőcsiga sebesség fordulat/perc 32 32 32 32

Tartálytérfogat m³ 5 5 5 5

Max. vonórúd terhelés kg 800 800 800 800

Max. összsúly (technikailag) kg 3.800 3.850 3.800 3.800

Max. összsúly (StVZO 25 km/h) kg 3.000 3.000 3.000 3.000

Önsúly kg 1.800 1.850 1.800 1.800

Mérlegcellák 3 3 3 3A

C

B

D
E

F

Takarmánykiosztó kocsikra kiegészítő összecsukható (oldal) 
szállítószalag a magasabb etetőkhöz. 



SILOKING TrailedLine Classic Compact 
A közepes modellek (7 m³ - 14 m³)   

Különböző kiosztó lehetőségek
A takarmánykiosztó opciók széles választékát kínálja a  
SILOKING annak érdekében, hogy a telepek különböző 
kialakításához igazodjon. Az adagolónyílás elhelyezhető 
a jobb vagy a bal oldalon, a SILOKING kereszt szállítósza-
lag elől vagy hátul, kiegészítő felhajtható szállítószalag a 
nagyon magas etetőkhöz.
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A SILOKING Compact egy közepes méretű modell a nagy takarmánykeverők minden előnyével!
Az egy turbo-csigával felszerelt SILOKING TrailedLine Classic Compact modellek ideálisak szűk építésű helyeken történő használathoz, pl. kis méretű, alacsony 
istállóknál. Az alacsony építésű alváz rendkívül rugalmas és könnyű irányítani. A meghajtás és az alváz kerete is folyamatos munkavégzésre lett tervezve, ma-
ximális teherbírás mellett. Széles választék áll rendelkezésre kiegészítő berendezésekből, mint például a 2 sebességes váltó a Compact 10-T modelltől felfelé, 
lökhárító és a vázhoz rögzített létra, mind SILOKING szabvány szerint.

Köszönhetően a kúpgeometriának és az erőteljes meghajtásnak, a 
gép nem csak hagyományos keverésre használható, hanem kerek 
bálák szétbontására és hosszú szálú takarmány aprítására is.

A kereszt szállítószalag hátul helyezkedik el, ami tökéletes takarmá-
nyozást biztosít zsákutcákban és keskeny folyosókon egyaránt.

Technikai specifikációk 

Modell Compact 7 Compact 8 Compact 9 Compact 10 Compact 10-T Compact 12 Compact 14

A Hossz mm 4.300 4.500 4.550 4.650 4.700 4.750 4.800

F Távolság vonószem – tengely mm 2.060 2.250 2.250 2.400 2.550 2.550 2.550

B Szélesség mm 2.060 2.250 2.250 2.400 2.550 2.550 2.550

C Magasság mm 2.520 2.440 2.640 2.750 2.570 2.770 3.140
Gumiabroncs 10.0/75-15.3 

22PR
10.0/75-15.3 
22PR

10.0/75-15.3 
22PR

400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

435/50 R19.5

D Nyomtáv  mm 1.550 1.550 1.550 1.550 1.700 1.700 1.750

E Kerekek külső szélessége mm 1.850 1.850 1.850 1.980 2.130 2.130 2.200

Felső kitámasztó magasság mm 840 840 840 900 850 / 900 850 / 900 890 / 940

Alsó kitámasztó magasság mm 340 340 340 400 400 400 440

Kiosztó magasság a kereszt 
szállítószalagtól

mm 720 720 720 800 800 800 880

Kereszt szállítószalag hossz mm 2.020 2.020 2.020 2.020 2.340 2.340 2.340

Kereszt szállítószalag szélesség mm 700 700 700 700 700 700 700

Turbo-csigák 1 1 1 1 1 1 1

Turbo-csiga szárnyak 1,75 2 2 2 2 2 3
Állítható XS kések 5 6 6 7 7 7 9
Turbo-csiga sebesség fordulat/

perc
24 24 24 24 17 / 33 17 / 33 17 / 33

Tartálytérfogat m³ 7 8 9 10 10 12 14

Max. vonórúd terhelés kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Max. összsúly (StVZO 25 km/h) kg 7.000 7.000 7.000 7.800 8.000 8.000 9.000
Önsúly kg 2.950 3.450 3.550 3.800 4.250 4.400 4.700
Mérlegcellák 3 3 3 3 3 3 3

A

C

B

D
E

F
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SILOKING TrailedLine Classic Duo 
A nagy modellek (12 m³ - 22m³) 
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A SILOKING Duo két turbo-csigával a nagyobb telepek munkaterheléséhez lett tervezve, 
illetve olyan nagyobb gazdaságok részére, ahol keskeny és alacsony istállók vannak.
A 2 nagyteljesítményű turbo-csigával a SILOKING Duo hatalmas kapacitást kínál nagy állományokhoz, 
még hosszabb szállítási távolság esetén is. A 2 sebességes váltó alapfelszereltség. A megfelelő tartálygeo-
metria biztosítja a problémamentes működést és az optimális keverési eredményt.

Technikai specifikációk 

Modell Duo 12 Duo 13 Duo 14 Duo 14-T Duo 16 Duo 18 Duo 18-T Duo 20 Duo 22
A Hossz mm 6.000 6.200 6.250 6.550 6.550 6.600 6.850 6.900 6.940

F Távolság vonószem – tengely mm 3.930 3.990 3.990 4.180 4.180 4.180 4.230 4.230 4.230

B Szélesség mm 1.960 2.060 2.060 2.260 2.260 2.260 2.420 2.420 2.420

C Magasság mm 2.620 2.640 2.760 2.450 2.700 2.900 2.580 2.870 3.020
Gumiabroncs 435/50 

R19.5
435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

215/75 R17.5 
iker

435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

215/75 R17.5 
iker

435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

D Nyomtáv  mm 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.750 1.750 1.750

E Kerekek külső szélessége mm 1.750 1.850 1.850 1.900 1.850 1.850 2.250 2.200 2.200

Felső kitámasztó magasság mm 880 / 930 880 / 930 880 / 930 830 / 880 890 / 940 890 / 940 830 / 880 890 / 940 890 / 940

Alsó kitámasztó magasság mm 430 430 430 370 440 440 370 440 440

Kiosztó magasság a kereszt 
szállítószalagtól

mm 890 890 890 850 890 890 850 890 890

Kereszt szállítószalag hossz mm 1.700 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.340 2.340 2.340

Kereszt szállítószalag szélesség mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Turbo-csigák 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Turbo-csiga szárnyak 2 x 1,5 2 x 1,75 2 x 1,75 2 x 1,75 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2
Állítható XS kések 8 10 10 10 12 12 14 14 14
Turbo-csiga sebesség fordulat/

perc
17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33

Tartálytérfogat m³ 12 13 14 14 16 18 18 20 22

Max. vonórúd terhelés kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Max. összsúly kg 9.900 10.900 11.400 12.000 13.200 14.200 14.300 15.300 16.350
Max. összsúly(StVZO 25 km/h) kg 9.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Önsúly kg 5.100 5.700 5.800 6.400 6.800 7.000 7.100 7.300 7.550
Mérlegcellák 4 4 4 4 4 4 4 4 4

A

C

B

D
E

F

A Duo 12, Duo 13, Duo 14-T és Duo 18-T modellek alacsony 
betöltési magassággal rendelkeznek, és méretüknél fogva kiválóan 
alkalmasak a szűk, alacsony épületekben történő munkavégzésre.

A SILOKING TrailedLine Classic Duo könnyen felszerelhető  
tandem tengellyel a nagy terheléshez és a hosszú távolságokhoz.

A turbo-csigán lévő turbo-járatok segítik a keverési folyamatot és 
biztosítják az egyenletes és gyors ürítést.



SILOKING TrailedLine Classic Duo 
Az alacsony „T“ modellek (14 m³ és 18 m³)
Ezek a modellek különösen az alacsony átjáróval rendelkező gazdaságok részére megfelelőek, és alacsony betöltési magasságukkal még meggyőzőbbek.

SILOKING TrailedLine Classic Duo 14-T 
teljes magassága csak 2,45 m.
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Technikai specifikációk 

Modell Premium 9 Premium 10 Premium 11 Premium 12 Premium 13 Premium 14
A Hossz mm 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450

F Távolság vonószem – tengely mm 3.670 3.670 3.750 3.750 3.750 3.960

B Szélesség mm 2.360 2.360 2.520 2.520 2.520 2.520

C Magasság mm 2.620 2.820 2.700 2.800 2.950 3.140

Gumiabroncs 400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

400/60-15.5 
14PR

435/50 R19.5

D Nyomtáv  mm 1.550 1.550 1.700 1.700 1.700 1.750

E Kerekek külső szélessége mm 1.980 1.980 2.130 2.130 2.130 2.200

Felső kitámasztó magasság mm 900 900 850 / 900 850 / 900 850 / 900 890 / 940

Alsó kitámasztó magasság mm 400 400 400 400 400 440

Kiosztó magasság a kereszt  
szállítószalagtól

mm 840 840 840 840 840 880

Kereszt szállítószalag hossz mm 2.020 2.020 2.340 2.340 2.340 2.340

Kereszt szállítószalag szélesség mm 700 700 700 700 700 700

Turbo-csigák 1 1 1 1 1 1

Turbo-csiga szárnyak 2 2 2 2 2,5 3

Állítható XS kések 7 7 7 7 8 9
Turbo-csiga sebesség fordulat/

perc
24 24 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33

Tartálytérfogat m³ 9 10 11 12 13 14

Max. vonórúd terhelés kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Max. összsúly kg 8.000 8.100 8.820 9.300 9.870 10.400
Max. összsúly(StVZO 25 km/h) kg 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 9.000

Önsúly kg 4.000 4.100 4.420 4.500 4.670 4.800
Mérlegcellák 3 3 4 4 4 4

A

C

B

D
E

F

Kényelmes professzionális felszerelések
Az alváz és a meghajtás maximális terheléshez lett tervezve 
folyamatos igénybevétel mellett. A SILOKING kereszt szállító-
szalag teszi profi géppé a napi takarmányozáshoz. Az alapfel-
szereltség tartalmazza a kétoldali lépcsőket. 

A kényelmes emelvény alumínium lépcsőkkel kényelmes és 
biztonságos hozzáférést biztosít a géphez mindkét oldalról. Ez 
magához a vázhoz van rögzítve, így ha a gépkezelő felmászik 
a gépre az ő súlya nem kerül mérlegelésre. Ez nagyon fontos 
ásványi takarmány adagolásánál.

Az elöl elhelyezkedő SILOKING keresztirányú szállítószalag 
különböző magasságban lévő lamellákkal és kétoldali meghaj-
tóval rendelkezik. Ez mind az alapfelszereltség része, csak úgy 
mint a 4 mérőcella a Premium 11 modelltől felfelé.

A 2 sebességes váltó a Premium 11 modelltől kezdve alapfel-
szereltség. Ez teszi lehetővé a csiga sebességének hozzáigazí-
tását a takarmány összetevőkhöz és a takarmány állagához.

SILOKING TrailedLine Classic Premium
A nagy teherbírású modellek kényelmes funkciókkal (9 m³ - 14 m³)  



Az Ön SILOKING partnere

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH 
Kehlsteinstraße 4 | 84529 Tittmoning | Germany
Tel. +49 8683 8984-0 | Fax +49 8683 8984-55 
E-Mail mayer@siloking.com
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egyszerű
intelligens
takarmányozás

Szakértelem mindenki részére!
SILOKING Service & Training Center a legmodernebb felszereltséggel biztosít 
rendszeres képzéseket és információkat kereskedőknek, műszaki szakembereknek 
és gazdáknak. Mindig örömünkre szolgál látogatók fogadása a SILOKING Service 
& Training Centerben. A látogatáshoz előzetes időpontegyeztetés szükséges. 

SILOKING Service & Training Center 
Salzburger Straße 1 | 84529 Tittmoning - Kirchheim | Germany
Tel. +49 8683 8984-0 | Fax +49 8683 8984-55 
E-Mail mayer@siloking.com


