
Model Master je určen především pro 
farmy s limitovanými průjezdy. Intenzivní 
tok materiálu uvnitř vozu zaručuje velmi 
krátkou dobu míchání se zachováním 
strukturální vlákniny krmiv a tím nedochází 
k jejich stlačování uvnitř vozu. Varianta 
s nabírací frézou výrazně zkracuje čas 
nakládání a redukuje množství další 
potřebné techniky. Díky klekacímu systému 
stroj neustále ukazuje přesnou hmotnost 
krmiva i při nakládání vybírací frézou, čím je 
zlepšen komfort obsluhy při nakládce.

Tažený krmný vůz se třemi horizontálními 
míchacími šneky

FARESIN MASTER



700 850 1050 1200 1400 1700 1900
Objem m3 7 8,5 10,5 12 14 17 19

Dosah frézy mm 4700 4800 5200 5450 5450 5450 5450

Užitečné zatížení kg 2300 2800 3500 4000 4600 5400 6000

Požadovaný příkon kW/HP 42/60 42/60 51/70 59/80 66/90 74/100 81/110

[A] Délka mm 6130 6130 7000 7100 7550 7550 7550

[B] Výška mm 2320 2470 2560 2650 2750 2900 3030

[C] Šířka mm 2180 2260 2260 2260 2260 2460 2460

[D] Rozchod přes kola mm 2020 2020 2020 2020 2285 2300 2300

[E] Výška vyskladňování mm 500 550 550 550 650 650 650

[F] Vzdálenost nápravy od oka oje mm 3680 3680 3910 3910 4570 4570 4570

Doporučený počet zvýřat ve skupině ks 40–55 45–65 55–80 65–95 75–110 90–135 105–150
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Výkonná fréza s vysokým dosahem

Klekací náprava

Krmný vůz lze na přání dovybavit plastovou výstelkou

KONSTRUKCE PODVOZKU
» Míchací zásobník je uložen na robustním nosném rámu 

s pevnou přihrnovací radlicí

» Rám stroje a míchací vany z kvalitní oceli S355, síla dna 
10 mm

» Klekací náprava stroje s možností regulace výšky stroje 
(na přání s odpružením)

» Vzduchotlaká dvouokruhová brzdová soustava

» Otočná tažná oj s okem 40 mm (na přání otočné oko 50 mm 
nebo K80)

OVLÁDÁNÍ STROJE
» Vlastní nezávislá hydraulické soustava

» Elektrické nebo elektronické komfortní dálkové ovládání

VÁŽNÍ SYSTÉM
» Vážní systém s 3 tenzometry a jednoduchou váhou DG400

» Na přání programovatelné váhy DG500, DG600, DG8000 
a systém přenosu dat DTMSuite

» Široká možnost periferií (dálkové ovladače, přídavné 
displeje atd.)

NAKLÁDÁNÍ
» Vysoce výkonná jednodílná fréza šíře 1700 mm a průměru 

450 mm se spirálovitě usazenými noži vhodná pro nakládku 
všech druhů siláže a senáže

» Rameno frézy uložené v přední části stroje je zárukou jejího 
velmi vysokého dosahu

MÍCHÁNÍ
» Jeden hlavní spodní s noži pro řezání dlouhých stonků

» Dva vrchní průběžné šneky pro rovnoměrné vyplnění celé 
míchací vany a kvalitní míchání, šneky jsou uloženy na obou 
koncích vozu

» Robustní planetový reduktor Faresin zajistí dlouhodobou 
provozní spolehlivost

» Na přání je možné míchací vanu vybavit plastovou 
výstelkou, která významně zvýší životnost stroje a sníží 
náklady na budoucí opravy stroje

VYSKLADŇOVÁNÍ
» Vyprazdňovací dopravník šíře 900 mm se zesílenými řetězy 

je umístěn vpravo

» Široký výběr různých délek dopravníků, včetně možnosti 
hydraulického sklápění, uspokojí i náročné požadavky 
na výšky výsypu

» Na přání je možné mít levé nebo i oboustranné vyprazdňování


