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Dane techniczne

Najlepsze rozwiązanie w oborze - dla najwyższej 
wydajności dobrego zdrowia zwierząt i optymalnych 
warunków dla Twoich krów: taki cel postawiła sobie 
firma Bernard van Lengerich w 1860 roku. Z nami 
masz to, czego potrzebujesz, aby osiągnąć te cele.

Jesteśmy świadomi naszej wartości dzięki wysokiej 
jakości. Kompetencje i doświadczenie naszych 
pracowników pomogą Państwu dokonać właściwego 
wyboru.

Technologia żywienia

Rysunki, dane techniczne oraz wagi mogą ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego i dla dostawy nie są zobowiązujące.

Dealer



V-MIX Fill 
Plus L

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem 
(mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Długość całkowita 
(mm) bez przen-
ośnika poprzecznego
(z przenośnikiem 
przednim/tylnym) 

Wysokość 
całkowita

(mm 
całkowita

(mm)

Ciężar 
własny

(kg)

Załadunek
maks. 
(kg)

Zapotrzebowanie 
mocy (z re-
duktorem)
(kW/PS)

8-1S L 44-64 8,1 x x 2350 5030 (5520/5030) 2810 3680 3360 41/56 (29/40)

10H-1S L 55-80 9,9 x x 2350 5030 (5520/5030) 2920 3900 4200 50/68 (36/49)

10N-1S L 55-80 10,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 2810 4300 4200 50/68 (36/49)

13-1S L 66-96 13,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 2970 4550 5040 54/73 (35/51)

13-2S L 71-104 13,8 2350 2350 2350 7430 (7690/7430) 2810 5500 5460 59/80 (44/60)

15-2S L 82-120 15,8 2350 2350 2350 7510 (7690/7510) 2810 5900 6300 74/100 (56/76)

17-2S L 93-136 17,9 2350 2350 2350 7570 (7690/7570) 2910 6200 7140 77/105 (59/81)

18-2S L 99-144 17,2 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2810 7900 7560 81/110 (62/85)

20-2S L 110-160 19,8 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2810 8300 8400 81/110 (62/85)

24-2S L 132-192 24,9 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2970 8600 9400 86/116 (66/90)

V-MIX Fill 
Plus LS

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem (mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Długość całkowita 
(mm) bez przen-
ośnika poprzecznego
(z przenośnikiem 
przednim/tylnym) 

Wysokość 
całkowita

(mm 
całkowita

(mm)

Ciężar 
własny

(kg)

Załadunek
maks. 
(kg)

Zapotrzebowanie 
mocy (z re-
duktorem)
(kW/PS)

8-1S LS 44-64 8,1 x x 2350 5030 (5520/5030) 3100 4580 3360 41/56 (29/40)

10H-1S LS 55-80 9,9 x x 2350 5030 (5520/5030) 3100 4800 4200 50/68 (36/49)

10N-1S LS 55-80 10,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 3100 5300 4200 50/68 (36/49)

13-1S LS 66-96 13,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 3100 5550 4950 54/73 (38/51)

13-2S LS 71-104 13,8 2350 2350 2350 7430 (7690/7430) 3100 6400 5460 66/90 (50/68)

15-2S LS 82-120 15,8 2350 2350 2350 7510 (7690/7510) 3100 7400 6300 74/100 (56/76)

17-2S LS 93-136 17,9 2350 2350 2350 7570 (7690/7570) 3100 7600 7140 81/110 (62/85)

18-2S LS 99-140 17,2 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 7700 7560 81/110 (62/85)

20-2S LS 110-160 19,8 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 9100 8400 86/116 (66/90)

24-2S LS 132-192 24,9 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 9400 8600 88/120 (68/92)

V-MIX Drive 
Maximus 
Plus

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem (mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Długość calkowita 
(mm) przy skrętnych 

czterech kołach 

Wysokość 
całkowita

(mm 
całkowita

(mm)

Ciężar 
własny

(kg)

Załadunek
maks. 
(kg)

zewnętrzny promień 
skrętu przy 

wyposażeniu 
seryjnym (z 

skrętnymi czterema 
kołami)

11-1S 76-85 11 2500 2600 2400 7740 (auf Anfrage) 2770 (2950) 10100 16300 6,5 (4,5)

13H-1S 95-107 13 2500 2600 2400 7770 (7725) 3050 (3150) 10200 16300 6,5 (4,5)

13N-1S 82-91 13 2550 2700 2500 7850 (7825) 2770 (2950) 10200 16300 6,5 (4,5)

15-1S 102-112 15 2550 2700 2500 7900 (7850) 3050 (3150) 10300 16300 6,5 (4,5)

V-MIX Fix 
Plus

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem 
(mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Szerokość całkowita 
zbiornika mieszalnika 
(mm)

Wysokość 
całkowita

(mm całkowita
(mm) przy 

prześwicie 600 
mm 

Wysokość 
całkowita
(mm całkowita
(mm) przy 
prześwicie 700

Dostępne
silniki przekładni

8-1S 44-64 8,1 2200 2400 2000 3000 2420 2520 Silnik przekładni 22 kW
(maks. obciążenie 2500 

kg)

Silnik przekładni 30 kW
(maks. obciążenie 3500 

kg)

Silnik przekładni 37 kW
(maks. obciążenie 4500 

kg)

9-1S 49-72 8,8 2400 2600 2200 3200 2380 2480

10H-1S 55-80 9,9 2200 2400 2000 3200 2720 2820

10N-1S 55-80 10,4 2500 2700 2300 3300 2400 2500

11-1S 60-88 11 2400 2600 2200 3400 2770 2870

13-1S 66-96 13 2500 2700 2300 3500 2770 2870

15-1S 77-112 15 2600 2800 2400 3650 2880 2980

13-2S 71-104 13,8 2200 2400 2000 4950 2300 2400 Silnik przekładni 37 kW
(maks. obciążenie 4 500 

kg)

Silnik przekładni 45 kW
(maks. obciążenie 5 000 

kg)

Silnik przekładni 55 kW
(maks. obciążenie 6 200 

kg)

15-2S 82-120 15,8 2200 2400 2000 5050 2500 2600

15N-2S 82-120 15,4 2400 2600 2200 5300 2230 2330

17-2S 93-136 17,9 2200 2400 2000 5150 2700 2800

17N-2S 93-136 17,1 2400 2600 2200 5400 2380 2480

20-2S 110-160 19,8 2500 2700 2300 5650 2460 2560

20H-2S 110-160 19,9 2400 2600 2200 5550 2630 2730

24-2S 132-192 24,9 2500 2700 2300 5800 2770 2870

x oznacza wyposażenie niedostępne. Podane dane odnoszą się do prędkości 8 km/h

Dmuchawa do słomy - rozściełanie staje się łatwiejsze

V-COMFORT Turbo można połączyć z (prawie) wszystkimi typami V-MIX 
zarówno z przodu jak i z tyłu. Wóz paszowy dba o szybsze rozdrobnienie 
słomy i natychmiastowe rozściełanie. Przy tym decydującą rolę odgrywa 
wydajność i bezpieczeństwo procesu. Nie tylko wewnętrzny, opatentowany 
pojemnik na słomę typu dzwon, opatentowany napęd i zawieszenie 
gwarantują wydajne rozściełanie, również inne elementy wyposażenia 
sprawiają, że V-COMFORT Turbo jest urządzeniem wszechstronnym:
• Hydraulicznie sterowana klapa do regulacji odległości wyrzutu
• Hydrauliczne obracanie wieży do regulowania kierunku wyrzutu (prawy 

i lewy)
• Bezpośrednie przymocowanie: brak kanału transportującego między 

zbiornikiem mieszalnika i dmuchawą do słomy
• Niezawodny i potężny napęd mechaniczny. Do wyboru mocowanie  

z przodu lub z tyłu.

Pojemnik na słomę BvL typu „dzwon”

Zbiornik na słomę typu „dzwon” zintegrowany z asymetrycznie umieszczonym otworem 
wysypu do dmuchawy, zapewnia optymalny przepływ materiału.  Taki typ wykończenia 
zbiornika gwarantuje niezawodność działania poprzez kontrolowanie dozowania 
słomy do dmuchawy, co zapobiega zatykaniu się układu. W ten sposób system działa 
nieprzerwanie i z maksymalną wydajnością.

Łapacz kamieni

Przemyślany dodatek

Dodatkową ochronę ludzi, zwierząt 
i urządzeń zapewnia zintegrowany
łapacz kamieni. Tam może wpadać 
i być oddzielona większość 
kamieni zawartych w słomie.

Rysunki, dane techniczne oraz wagi mogą ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego i dla dostawy nie są zobowiązujące.
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Gospodarstwo

Doradztwo jest najważniejsze
Mogliśmy rozszerzyć ten katalog o setki stron, tak żeby każdy 
wariant naszych wozów paszowych miał wystarczająco miejsca.
Jednak jak przedstawić unikatową rzecz, która zawsze jest 
przystosowana do rolnika i jego indywidualnych wymagań? Tutaj 
katalog osiąga swoje granice - unikalne produkty projektujemy 
wspólnie, podczas spotkania.

Od 1860 roku nazwisko Bernard van Lengerich oznacza 
indywidualne dopasowanie do klienta. U nas otrzymacie 
Państwo to, czego potrzebujecie, aby osiągnąć najwyższe zyski 
i najlepsze zdrowie swoich zwierząt. Ponieważ najlepsze dla 
klienta nie jest
to, co sprzedawca chciałby sprzedać, ale to co klient i jego 
zwierzęta potrzebują. Pracujemy pewni naszej jakości i wartości.
Nasza siedziba w Emsbüren (region Emsland) produkuje 
wyłącznie w Niemczech - Made in Germany jest naszym 
najważniejszym znakiem jakości.

Długoletnie doświadczenie i pierwszorzędni, wykwalifikowani 
pracownicy oferują Państwu gwarancje, że BvL jest najlepszym
wyborem.

Wiemy od lat, że należy wyjść na pole lub pójść do obory, 
aby znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego z Państwa. 
Rzeczywistość jest taka, że wymagania technologii żywienia i 
względy ekonomiczne są zawsze sprawą indywidualną.

Jednak nie chcielibyśmy całkowicie usuwać tego katalogu z 
naszej pracy: Abyście mieli Państwo pewność, że doradztwo 
ma sens, na kolejnych stronach przedstawimy przykłady, co 
oznacza technika żywienia BvL.

Technologia żywienia

Z naszym szerokim wyborem produktów możemy sprostać wszystkim 
wymaganiom z dziedziny technologii żywienia. Niezależnie od tego, czy 
zdecydowaliście się Państwo na ładowanie zewnętrzne lub samozaładunek, 
w ofercie posiadamy odpowiednie produkty.
Obok samojezdnych wozów paszowych oferujemy stacjonarne wozy 
paszowe dla indywidualnych rozwiązań.



www.bvl-group.de

Opatentowany system EDS® - dozuje dokładnie
Szybsze i równomierne rozdzielanie - gdzie tylko chcesz

Szybsze i bardziej równomierne rozdzielanie zapewnia opatentowany system EDS® (Exact Dosing 
System - System dokładnego dozowania). Poprzez asymetrycznie ustawione otwory wysypowe, 
zadawana pasza jest luźno rozrzucana po bokach w najszerszym miejscu wozu, dzięki czemu nie 
jest przez niego przejeżdżana.

Szybsze i równomierne rozdzielanie - gdzie tylko chcesz

Opatentowany system EDS® oznacza równomierne rozdzielanie paszy - również 
bez przenośnika. Otwory wysypowe są ustawione asymetryczne w stosunku do 
środka zbiornika. Przez to pasza rozdzielana jest równomiernie i jej strumień nie jest 
przerywany. Dzięki prawym i lewym otworom wysypowym, pasza może być zadawana 
jednocześnie z dwóch stron. Umożliwia to szybsze i bardziej precyzyjne rozdzielanie. 
Opatentowana fałdowana gumowa nakładka wysypu EDS® minimalizuje ryzyko obrażeń 
u ludzi i zwierząt



www.bvl-group.de

 
 

 

5

Technologia

Proces mieszania

Ślimaki mieszające są dopasowane 
indywidualnie do każdego zbiornika 
wozu paszowego. Tym sposobem 
każdy pionowy wóz paszowy BvL 
gwarantuje optymalny proces mieszania 
oraz oszczędność mocy. Wynikiem tego 
jest mieszanie jednolite o odpowiedniej 
strukturze.

Optymalny proces mieszania

Optymalne wymieszanie dzięki asymetrycznie 
ustawionym klinom mieszającym

Zalety asymetrycznych klinów
mieszających

Dwu lub trzyślimakowe wozy zapewniają, 
dzięki asymetrycznie ułożonym klinom 
mieszającym, optymalną wymianę 
paszy między pojedynczymi komorami 
mieszalnika.

Dzięki takiemu ułożeniu klinów 
mieszających łączy się optymalny 
przepływ materiału z wysokim 
wykorzystaniem objętości i niewielkim 
zapotrzebowaniem mocy.

• Optymalny przepływ materiału.
• Wysokie wykorzystanie objętości
• Mniejsze zapotrzebowanie mocy - 

oszczędność mocy. 

Wytrzymały i stabilny:

Przykładem wytrzymałości wozów paszowych BvL jest przyspawana na stale obręcz 
do górnej krawędzi zbiornika - seryjnie w każdym wozie. Podwójna konstrukcja rurowa 
z grubościennej rury 4 mm z na stałe przyspawanymi mostkami łączącymi (12 mm), 
jako połączenie między wewnętrzną a zewnętrzną rurą, zapewnia nad wyraz stabilne 
wykończenie zbiornika i zapobiega wysypywaniu paszy. Aby rozwiązać długie włókna 
okrągłych balotów polecamy opatentowany system Varioring - jako szczególne 
rozwiązanie.

Zbiornik wozu paszowego
Jednolite i delikatne mieszanie



 
 

Silny ślimak mieszający
W wytrzymały, silny ślimak mieszający włożyliśmy 30 letnie doświadczenie. Stosujemy seryjnie 
wysokojakościową stal, a na krawędziach czołowych bardzo odporną na zużycie, specjalną stal 
“HARDOX 400”. 

Zawsze optymalnie dopasowany do kształtu zbiornika, stożkowy i wąski ślimak gwarantuje 
maksymalne wykorzystanie pojemności wozu paszowego, jak również wyjątkowo łatwy i delikatny 
dla struktury proces mieszania.

Całe okrągłe i prostokątne bele będą bez problemu rozdrobnione. Dla różnych typów paszy, silny 
ślimak mieszający może być każdorazowo optymalnie ustawiony dzięki regulacji noży.

Możliwość regulacji noży sprawia, że uzyskujemy optymalną strukturę TMR-u.

Stożkowy trzon
ślimaka

Zwoje ślimaka z 
wysokojakościowej stali

Drugie ramię
roznoszące z
“HARDOX 400”

Nachodzące
spoiny

Szyna pobierająca z
“HARDOX 400”

Regulowane noże ze
specjalnym konturem
cięcia.

Wysokie wykorzystanie objętości

Dzięki optymalnemu dopasowaniu ślimaków mieszających w zbiorniku, BvL może 
zagwarantować wysokie wykorzystanie objętości. Ślimak mieszający jest tak mały jak 
to możliwe, ale tak duży, jak jest to konieczne. Dzięki temu można korzystać z całej 
pojemności wozu paszowego, bez rezygnacji z oczekiwanej jakości mieszania.
To oszczędza czas i pieniądze.
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Technologia

Drugie ramię
roznoszące z
“HARDOX 400”



Silny ślimak mieszający

Wóz jednoślimakowy

3,5 do 5 m³ - pięć gwiazdek
dla najmniejszego

V-MIX Agilo o pojemności 3,5 do  
5,0 m³, jest mały i niezwykle zwrotny. 
Nasze motto brzmi „To da się zrobić”. 
Zgodnie z tą dewizą przedstawiamy 
najmniejszy, pełnowartościowy wóz 
paszowy, który wjedzie do każdej 
obory. Dzięki swojej funkcjonalności 
V-MIX Agilo wyręczy Pańswta w 
pracach związanych z żywieniem.

Warianty wysypu

Dzięki ustawieniu osi pod zbiornikiem mieszalnika, V-MIX Agilo 
może być wyposażony w różne rodzaje wysypu. Przy tym jest 
możliwy przenośnik poprzeczny z tyłu.

Wysyp EDS® przedni 
prawy

Wysyp EDS® przedni prawy  
i tylny lewy

Przenośnik poprzeczny z tyłu
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Ładownie zewnętrzne

V-MIX Plus T

Wóz jednoślimakowy

6,5 do 13 m³ - Najniższy w
swojej klasie.

Zbiornik mieszająca leży między osią 
i dyszlem. V-MIX Plus T odznacza 
się ekstremalnie małą wysokością 
całkowitą (od 1,96 m) i dlatego jest 
najlepszy w niskich oborach. Również 
przy ograniczonych możliwościach 
ładowacza V-Mix plus T jest najlepszym 
rozwiązaniem. Niewielka wysokość 
załadowcza oszczędza czas i ułatwia 
załadunek.

Warianty wysypu

Dzięki różnemu ustawieniu otworów wysypu, V-MIX Plus T 
może dostosować się do wymagań gospodarstwa. Nie ma 
znaczenia czy wysyp jest z prawej strony, z lewej lub z tyłu po 
środku - wszystko jest możliwe.

Wysyp EDS® lewy Wysyp EDS® prawy i lewy Wysyp EDS® tylny środkowy



V-MIX Plus

Wóz jednoślimakowy

6,5 do 15 m³ - Profesjonalny
wóz mieszający

Jednoślimakowy wóz paszowy jest 
dostępny w rozmiarach od 6,5 do 
15 m³. Dzięki zasadzie “budowy 
modułowej” mogą Państwo z wielu 
różnych wariantów, złożyć własny wóz 
paszowy tak, aby optymalnie spełniał 
kryteria stawiane w oborze.

Warianty wysypu

Seria V-MIX Plus wyróżnia się wieloma możliwościami 
ustawień wysypu. Przy tym wybór zależy od Państwa 
indywidualnych wymagań. Otwory wysypu z boku, z tyłu na 
zaokrągleniu, z tyłu na środku. Przenośnik poprzeczny lub/i z 

przodu dostępny jest w różnych szerokościach. Każdy rodzaj 
wysypu może być doposażony w odpowiednie akcesoria.

Wysyp EDS® boczny,
prawy i lewy

Przenośnik poprzeczny 
z tyłu

Wysyp EDS® tylny 
środkowy

Przenośnik poprzeczny 
z przodu

Wysyp EDS® tylny prawy i 
lewy na zaokrągleniu

Składany podnośnik 
transportowy
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V-MIX Plus

Wóz dwuślimakowy

13 do 30 m³ - Kompaktowe, 
dwuślimakowe wozy mieszające

Wozy dwuślimakowe o pojemności 
13,15,17 i 20 m³ dzięki kompaktowej 
konstrukcji idealnie pasują do 
wąskich obór. Również większe wozy 
dwuślimakowe o pojemności do 30 m³ 
można odpowiednio dopasować do 
wymiarów obory. Pojemność naszych 
wozów dwuślimakowych zapewnia 
przygotowanie dużej ilości TMR-u, a 
ich kompaktowa konstrukcja umożliwia 
przejazd wąskim stołem paszowym.

Warianty wysypu

Dwuślimakowy wóz paszowy z serii V-MIX Plus oferuje 
rolnikowi wiele możliwości dozowania paszy. Dostępne 
są otwory boczne wysypu, tylne środkowe lub tylne na 
zaokrągleniach

zbiornika.
Przenośniki poprzeczne o różnych długościach są również 
dostępne dla mocowania z przodu i z tyłu. Dodatkowe 
wyposażenie każdego wysypu jest oczywiście dostępne. 

Boczny otwór wysypu 
z przodu i z tyłu.

Przenośnik poprzeczny 
z tyłu

Wysyp EDS® boczny
prawy i lewy tylni.

Przenośnik poprzeczny z 
przodu

Wysyp EDS® tylny prawy 
i lewy na zaokrągleniu.

Składany podnośnik
transportowy z tyłu

Ładownie zewnętrzne



 

 

 

V-MIX Plus

Wóz trzyślimakowy

25 do 40 m³ - mieszanie w dużym 
formacie

... gdy potrzeba wymieszać większą 
ilość, oferowana jest technologia 
trzech ślimaków BvL. Te wozy 
paszowe radzą sobie z przejazdem 
przez oborę o wysokości 2,85 m nawet 
przy pojemności 30 m³. V-Mix Plus 
3S posiada takie same zalety jak jego 
mniejszy odpowiednik. V-Mix Plus 3S 
dostępny jest w rozmiarach od 25 do 
40 m³.

Warianty wysypu

Dzięki różnym otworom wysypu, wóz trzyślimakowy może 
spełnić indywidualne wymagania w każdej oborze. Seria  
dużych wozów paszowych może być wyposażona we  
wszystkie boczne otwory wysypu i każdy typ przenośnika 
poprzecznego.

Dla lepszego dostosowania maszyny, można do każdego 
wysypu dołączyć dalsze opcje.

Boczny otwór wysypu,
przedni i tylny.

Wysyp tylny środkowy Przenośnik poprzeczny 
z przodu

Przekładnia BvL-Powershift: Łatwe przełączanie pod obciążeniem.

Przekładnia BvL-Powershift jest reduktorem ze sprzęgłem hydraulicznym. Z tą 
przekładnią wozy paszowe mogą startować z niskiego biegu i pod obciążeniem rozpędzić 
się do maksymalnej prędkości obrotowej ślimaka. Potrzebna moc przy ruszaniu jest 
obniżona i cały układ przeniesienia napędu - od ciągnika do ślimaka mieszającego - 
będzie ekstremalnie chroniony. Szczególnie gdy przygotowujemy duże ilości TMR-u, 
to przekładnia Powershift jest rozsądnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla wozu 
paszowego. Przy serii V-MIX Plus ta przekładnia jest dostępna jako opcja. Seria V-MIX 
Giant jest seryjnie wyposażona w tą przekładnię. Seria V-MIX Giant jest dostępna w 
rozmiarach 40 i 46 m³.
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Ładownie zewnętrzne
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Samozaładunek

V-MIX Fill

Wszystko dzięki jednej maszynie.

V-MIX Fill w wersji L posiada klapę załadowczą do napełniania 
wozu paszowego, a wersja LS posiada własny system cięcia. 
Sprawdzony system cięcia BvL tnie bez problemu każdą kiszonkę. 
Dzięki aktywnemu systemowi nożowemu można gładko i czysto 
wycinać porcje kiszonki do 40 cm. 

Automatyczne opuszczanie BvL

Korzyści:

Mniejsze nagrzewanie dzięki utrzy-
maniu gęstości

Automatyczne opuszczane w V-MIX 
Fill LS zapewnia lekkie cięcie z małym 
naciskiem. Jeśli nacisk opuszczania 
jest za duży, to jest on rozkładany 
hydraulicznie na napęd noży a szybkość 
cięcia jest wciąż optymalna. To chroni 
system cięcia i wydłuża żywotność. W 
ten sposób unika się blokady procesu 
cięcia.

• Gładkie i czyste wycięcie 
kiszonki

• Ściana kiszonki nie zostaje 
napowietrzona

• Pobieranie składników bez straty
• Cztery czynności z jedną maszyną: 

pobieranie, załadunek, mieszanie, 
skarmianie

• Pełna widoczność dzięki kamerze 
cofania

Docieranie tlenu w głębokie warstwy 
kiszonki może powodować zakażenie 
grzybicze i niepożądane nagrzewanie.
System tnący V-MIX Fill LS nie rozluźnia 
płaszczyzny cięcia kiszonki oraz 
pozostawia ją gładką i czystą. Dzięki 
temu unika się przedostawania tlenu i 
zachowuje jakość kiszonki.

Automatyczne opuszczanie

Mniejsze nagrzewanie



 

www.bvl-group.de

Cztery kroki wozu samozaładowczego

Cztery czynności dzięki jednej maszynie: pobieranie, załadunek, mieszanie i 
skarmianie V-MIX Fill LS umożliwia Państwu oszczędność czasu i komfort pracy.

Dodatkowy wóz ładujący 
jest zbędny
Pojazd samozaładowczy wyposażony 
jest we własny system tnący i ładuje 
się samodzielnie, dlatego niepotrzebny 
jest dodatkowa maszyna do załadunku. 
To oszczędza czas i przede wszystkim 
pieniądze.

Pobieranie Załadunek

Mieszanie Skarmianie

V-MIX Fill – w wersji samoizaładowczej

V-MIX Fill występuje również w wersji samozaładowczej bez wycinaka -  
V-MIX Fill Plus L. Ta maszyna dysponuje klapą załadowczą bez systemu cięcia. 
Okrągłe bele, bloki silosowe i pozostałe komponenty są wygodnie i łatwo wprowadzane 
do zbiornika mieszającego. Całe bele i bloki mogą być bez problemu rozdrobnione i 
wymieszane w V-MIX Fill.



 

www.bvl-group.de

17

FI
LL

 

Kamera

Obserwacja cofania Obserwacja procesu 
cięcia

Obserwacja procesu 
mieszania

Obserwacja skarmiania

Bezpieczeństwo pracy i komfort obsługi
Widoczność w każdej sytuacji dzięki systemowi kamer BvL

Obserwacja procesu
cięcia (wyposażenie
seryjne)

Obserwacja procesu
mieszania - opcja

Obserwacja procesu
wysypu - opcja

System bezpiecznego cofania (wyposażenie seryjne)

Samozaładunek



 

V-MIX Fill Plus LS

Wóz jednoślimakowy

8 do 13 m³ - Kompaktowy i
wszechstronny

W zakresie technologii żywienia BvL 
oferowany jest wóz samozaładowczy z 
pojedynczym ślimakiem o pojemności 
od 8 do 13 m³. Dzięki zintegrowanemu 
systemowi cięcia i dobudowanej klapie 
ładującej, można jedną maszyną 
załadować paszę, wymieszać ją i 
rozdać.

Przenośnik poprzeczny 
z tyłu

Przenośnik poprzeczny z 
przodu

Przenośnik poprzeczny ze
składanym podnośnikiem

transportującym

Warianty wysypu

Wóz samozaładowczy z pojedynczym ślimakiem może być 
wyposażony w przenośnik poprzeczny z tyłu lub w z przodu.
Przenośnik poprzeczny z tyłu nadaje się w szczególności 

do obór uwięzionych, w których pasza zadawana jest z jak 
najbardziej wysuniętej do tyłu pozycji wozu.
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V-MIX Fill Plus LS
13 do 24 m³ - Wszechstronny 

wśród wozów paszowych.

Pobieranie, załadunek, mieszanie i 
skarmianie - dwuślimakowy wóz V-MIX 
Fill Plus LS pozwala na wykonywanie 
wszystkich tych czynności jedną 
maszyną. Sprawdzony system cięcia BvL 
zapewnia perfekcyjne i gładkie wycinanie 
powierzchni, utrzymując przy tym gęstość 
ściany kiszonki.

Napowietrzanie kiszonki jest 
zredukowane. Straty paszy z powodu 
nagrzewania się ściany silosu i kiszonki 
są zminimalizowane.

Przenośnik poprzeczny 
z tyłu

Przenośnik poprzeczny 
z przodu

Wysyp EDS® przedni, 
prawy i lewy

Warianty wysypu

Dwuślimakowy wóz samozaładowczy może być wyposażony 
w boczne otwory wyspowe, jak również w tylny lub przedni 
przenośnik poprzeczny.

Możliwe są różne kombinacje wariantów wysypu.

Samozaładunek
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V-MIX Drive
Samobieżny wóz jednoślimakowy

Maximus Plus

W rozmiarach 11, 13 i 15 m³

Samobieżny wóz paszowy 
V-MIX Drive Maximus Plus jest 
prawdziwym cudem techniki. 
Wyposażony w jedyny  w swoim 
rodzaju opatentowany walec 
strukturalny. Ponadto przekonuje 
swoją przemyślaną i komfortową 
obsługą. Również dodatkowe 
opcje, takie jak np. skrętne cztery 
koła są godne pochwały. Więcej 
informacji o tej maszynie znajdą 
Państwo w oddzielnym prospekcie 
o wozach samobieżnych BVL.

Warianty wysypu

W przypadku wariantów wysypów wozów samobieżnych 
mogą Państwo wybierać między bocznym wysypem (lewym 
lub prawym) oraz przenośnikiem poprzecznym (przednim 

lub tylnym) Opcjonalnie występuje również przenośnik 
poprzeczny po obu stronach z przesuwaniem bocznym o 30 
cm.

Przenośnik poprzeczny 
z przodu z przesuwem 

bocznym

Wysyp boczny lewy/prawy Przenośnik poprzeczny z tyłu

Zalety odpowiedniej struktury TMR

Podstawą żywienia przeżuwaczy (bydła) jest 
zachowanie odpowiedniej struktury TMR-u. Tylko wtedy 
uzyskamy żądane i stabilne pH w żołądku i krowy. Jest 
to warunek konieczny do rozwoju mikroorganizmów i 
całego procesu trawienia.
Dalsze korzyści z optymalnej struktury paszy:
• Obniżone ryzyko problemów zdrowotnych
• Wzrost pobierania paszy
• Lepsze wykorzystanie paszy

Walec strukturalny

Opatentowana konstrukcja 
walca strukturalnego zapewnia 
delikatne pobieranie paszy 
z zachowaniem struktury. 
Szerokozębny profilwalca 
umożliwia szybkie, nieagresywne 
pobieranie materiału a przy tym 
pozostawia idealnie gładką i 
twardą ścianę kiszonki.

Wóz samobieżny



V-MIX Fix Plus

1 + 2 ślimaki mieszające

6,5 do 24 m³ - Stacjonarne 
urządzenie jako element instalacji

Zakres użytkowania stacjonarnego 
wozu paszowego jest szeroki. Czy 
jako oddzielna technika mieszania, 
zintegrowany system mieszania dla 
systemów żywienia lub dla innych 
zastosowań stacjonarnych. Posiadamy 
pasujące rozwiązania dla Państwa 
gospodarstw.

Warianty wysypu

Stacjonarny mieszalnik BvL może być zaopatrzony w różne 
systemy wysypu. Rozdzielanie paszy odbywa się z bocznych 

otworów wysypu lub przez podnośnik transportujący 
połączony z innymi systemami.

Wysyp EDS® boczny Wysyp EDS® ze składanym-
podnośnikiem transportującym

Dostępne wyposażenie
obejmuje między innymi:

• różne silniki napędowe
• rozruszniki
• przetworniki częstotliwości

Dokładne opróżnianie dzięki trybowi opróżniania

Aby móc po zakończonym procesie mieszania opróżnić wóz paszowy, ślimaki mieszające 
muszą rozrzucić paszę do końca. Optymalny tryb opróżniania BvL zapewnia dokładnie 
opróżnienie, aby móc ponownie przygotować mieszalnik do załadunku.
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Opcje dodatkowe do V-MIX

Opcje dodatkowe dla wozów paszowych

Tutaj znajdą Państwo wstępne informacje dotyczące dostępnych 
akcesoriów do wozów paszowy BvL. Jest to jednak tylko mały przedsmak. 
Jeśli chcą Państwo uzyskać określone informacje, prosimy śmiało 
kontaktować się bezpośrednio z nami.

Najczęściej wybierane akcesoria wysypu

Najczęściej wybierane akcesoria do zbiornika mieszalnika i ślimaków mieszających

Wytrzymały przenośnik w każdych warunkach

Wszystkie przenośniki wozów paszowych BvL wykonane są z dwuwarstwowej gumowej
tkaniny. Taśma ta nadaje się do codziennego użytku.
Dzięki wytrzymałemu wykonaniu przenośnika i dużym walcom z metalowymi kratkami, 
poślizg taśmy jest uniemożliwiony. Praca napędu jest zawsze równomierna i zapobiega 
nadmiernemu zużyciu.

Hydrauliczna zsuwnia
 dla paszy

Pomost roboczy

Składany podnośnik 
transportujący

System magnesów 
Magnet plus

Przenośnik 
z przesuwem bocznym

Hydrauliczne 
przeciwostrze
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+
Inne akcesoria

Obsługa Elektroniczna - wysoki komfort na wyciągnięcie ręki

Przyjazna dla użytkowników technologia na wysokim poziomie. Gwarantujemy efektywne 
wykorzystanie maszyn dzięki nieskomplikowanemu systemowi zarządzania. Wszystkie 
wozy paszowe BvL jak również innych marek mogą być opcjonalnie wyposażone w 
niezawodną obsługę elektroniczną. Przemyślana konstrukcja, jak również stabilna 
technologia, tworzą nad wyraz niezawodną obsługę.

Lejek do składników 
mineralnych

Obręcz Vario

System kamer 
z obsługą EL

Lejek do melasy

Pojemność Vario

Oświetlenie na listwie 
antylolizyjnej

B
lu
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th

Wóz paszowy z przekaźnikiem V-DIARY

= Oszczędność kosztów

V-DAIRY Feeder PDA Konto online V-DAIRY Feeder

3G, GPRS

Żywienie stanie się  
łatwiejsze
Nie daj przejadać swoich zysków! 
Ponad 50% kosztów bezpośrednich 
w gospodarstwie rolnym to koszty 
paszy. I dokładnie tutaj może 
leżeć tajemnica sukcesu lub 
porażki. Aby umożliwić rolnikowi 
dokładną kontrolę nad procesem 
karmienia, BvL oferuje inteligenty 
system zarządzania paszą. 
Dzięki Systemowi zarządzania 
paszą V-DIARY Feeder, 
można prowadzić codzienną 
dokumentacje karmienia i łatwo 
dokonywać analiz.
Dostępne on-line oprogramowanie 
umożliwia prowadzenie raportów. 
Wymiana danych z wozu 
paszowego do internetu przebiega 
na zasadzie automatycznej 
synchronizacji. W efekcie po 
zalogowaniu się macie Państwo 
dostęp do swoich danych zawsze 
i wszędzie.

Akcesoria 



V-COMFORT Turbo - dla bardziej komfortowego rozścielania

Posiadając V-COMFORT Turbo mogą Państwo rozszerzyć orginalny wóz paszowy BvL o 
jedną funkcję. Dmuchawa do słomy pozwala Państwu na całkiem wygodne rozścielanie 
w Waszych oborach. Nie ma znaczenia czy jest to wóz paszowy samozaładowczy czy z 
ładowaniem zewnętrznym. Dmuchawa do słomy V-COMFORT Turbo jest dostępna dla 
obydwóch typów wozów paszowych.



V-MIX Fill 
Plus L

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem 
(mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Długość całkowita 
(mm) bez przen-
ośnika poprzecznego
(z przenośnikiem 
przednim/tylnym) 

Wysokość 
całkowita

(mm 
całkowita

(mm)

Ciężar 
własny

(kg)

Załadunek
maks. 
(kg)

Zapotrzebowanie 
mocy (z re-
duktorem)
(kW/PS)

8-1S L 44-64 8,1 x x 2350 5030 (5520/5030) 2810 3680 3360 41/56 (29/40)

10H-1S L 55-80 9,9 x x 2350 5030 (5520/5030) 2920 3900 4200 50/68 (36/49)

10N-1S L 55-80 10,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 2810 4300 4200 50/68 (36/49)

13-1S L 66-96 13,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 2970 4550 5040 54/73 (35/51)

13-2S L 71-104 13,8 2350 2350 2350 7430 (7690/7430) 2810 5500 5460 59/80 (44/60)

15-2S L 82-120 15,8 2350 2350 2350 7510 (7690/7510) 2810 5900 6300 74/100 (56/76)

17-2S L 93-136 17,9 2350 2350 2350 7570 (7690/7570) 2910 6200 7140 77/105 (59/81)

18-2S L 99-144 17,2 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2810 7900 7560 81/110 (62/85)

20-2S L 110-160 19,8 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2810 8300 8400 81/110 (62/85)

24-2S L 132-192 24,9 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2970 8600 9400 86/116 (66/90)

V-MIX Fill 
Plus LS

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem (mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Długość całkowita 
(mm) bez przen-
ośnika poprzecznego
(z przenośnikiem 
przednim/tylnym) 

Wysokość 
całkowita

(mm 
całkowita

(mm)

Ciężar 
własny

(kg)

Załadunek
maks. 
(kg)

Zapotrzebowanie 
mocy (z re-
duktorem)
(kW/PS)

8-1S LS 44-64 8,1 x x 2350 5030 (5520/5030) 3100 4580 3360 41/56 (29/40)

10H-1S LS 55-80 9,9 x x 2350 5030 (5520/5030) 3100 4800 4200 50/68 (36/49)

10N-1S LS 55-80 10,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 3100 5300 4200 50/68 (36/49)

13-1S LS 66-96 13,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 3100 5550 4950 54/73 (38/51)

13-2S LS 71-104 13,8 2350 2350 2350 7430 (7690/7430) 3100 6400 5460 66/90 (50/68)

15-2S LS 82-120 15,8 2350 2350 2350 7510 (7690/7510) 3100 7400 6300 74/100 (56/76)

17-2S LS 93-136 17,9 2350 2350 2350 7570 (7690/7570) 3100 7600 7140 81/110 (62/85)

18-2S LS 99-140 17,2 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 7700 7560 81/110 (62/85)

20-2S LS 110-160 19,8 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 9100 8400 86/116 (66/90)

24-2S LS 132-192 24,9 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 9400 8600 88/120 (68/92)

V-MIX Drive 
Maximus 
Plus

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem (mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Długość calkowita 
(mm) przy skrętnych 

czterech kołach 

Wysokość 
całkowita

(mm 
całkowita

(mm)

Ciężar 
własny

(kg)

Załadunek
maks. 
(kg)

zewnętrzny promień 
skrętu przy 

wyposażeniu 
seryjnym (z 

skrętnymi czterema 
kołami)

11-1S 76-85 11 2500 2600 2400 7740 (auf Anfrage) 2770 (2950) 10100 16300 6,5 (4,5)

13H-1S 95-107 13 2500 2600 2400 7770 (7725) 3050 (3150) 10200 16300 6,5 (4,5)

13N-1S 82-91 13 2550 2700 2500 7850 (7825) 2770 (2950) 10200 16300 6,5 (4,5)

15-1S 102-112 15 2550 2700 2500 7900 (7850) 3050 (3150) 10300 16300 6,5 (4,5)

V-MIX Fix 
Plus

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem 
(mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Szerokość całkowita 
zbiornika mieszalnika 
(mm)

Wysokość 
całkowita

(mm całkowita
(mm) przy 

prześwicie 600 
mm 

Wysokość 
całkowita
(mm całkowita
(mm) przy 
prześwicie 700

Dostępne
silniki przekładni

8-1S 44-64 8,1 2200 2400 2000 3000 2420 2520 Silnik przekładni 22 kW
(maks. obciążenie 2500 

kg)

Silnik przekładni 30 kW
(maks. obciążenie 3500 

kg)

Silnik przekładni 37 kW
(maks. obciążenie 4500 

kg)

9-1S 49-72 8,8 2400 2600 2200 3200 2380 2480

10H-1S 55-80 9,9 2200 2400 2000 3200 2720 2820

10N-1S 55-80 10,4 2500 2700 2300 3300 2400 2500

11-1S 60-88 11 2400 2600 2200 3400 2770 2870

13-1S 66-96 13 2500 2700 2300 3500 2770 2870

15-1S 77-112 15 2600 2800 2400 3650 2880 2980

13-2S 71-104 13,8 2200 2400 2000 4950 2300 2400 Silnik przekładni 37 kW
(maks. obciążenie 4 500 

kg)

Silnik przekładni 45 kW
(maks. obciążenie 5 000 

kg)

Silnik przekładni 55 kW
(maks. obciążenie 6 200 

kg)

15-2S 82-120 15,8 2200 2400 2000 5050 2500 2600

15N-2S 82-120 15,4 2400 2600 2200 5300 2230 2330

17-2S 93-136 17,9 2200 2400 2000 5150 2700 2800

17N-2S 93-136 17,1 2400 2600 2200 5400 2380 2480

20-2S 110-160 19,8 2500 2700 2300 5650 2460 2560

20H-2S 110-160 19,9 2400 2600 2200 5550 2630 2730

24-2S 132-192 24,9 2500 2700 2300 5800 2770 2870

x oznacza wyposażenie niedostępne. Podane dane odnoszą się do prędkości 8 km/h

Dmuchawa do słomy - rozściełanie staje się łatwiejsze

V-COMFORT Turbo można połączyć z (prawie) wszystkimi typami V-MIX 
zarówno z przodu jak i z tyłu. Wóz paszowy dba o szybsze rozdrobnienie 
słomy i natychmiastowe rozściełanie. Przy tym decydującą rolę odgrywa 
wydajność i bezpieczeństwo procesu. Nie tylko wewnętrzny, opatentowany 
pojemnik na słomę typu dzwon, opatentowany napęd i zawieszenie 
gwarantują wydajne rozściełanie, również inne elementy wyposażenia 
sprawiają, że V-COMFORT Turbo jest urządzeniem wszechstronnym:
• Hydraulicznie sterowana klapa do regulacji odległości wyrzutu
• Hydrauliczne obracanie wieży do regulowania kierunku wyrzutu (prawy 

i lewy)
• Bezpośrednie przymocowanie: brak kanału transportującego między 

zbiornikiem mieszalnika i dmuchawą do słomy
• Niezawodny i potężny napęd mechaniczny. Do wyboru mocowanie  

z przodu lub z tyłu.

Pojemnik na słomę BvL typu „dzwon”

Zbiornik na słomę typu „dzwon” zintegrowany z asymetrycznie umieszczonym otworem 
wysypu do dmuchawy, zapewnia optymalny przepływ materiału.  Taki typ wykończenia 
zbiornika gwarantuje niezawodność działania poprzez kontrolowanie dozowania 
słomy do dmuchawy, co zapobiega zatykaniu się układu. W ten sposób system działa 
nieprzerwanie i z maksymalną wydajnością.

Łapacz kamieni

Przemyślany dodatek

Dodatkową ochronę ludzi, zwierząt 
i urządzeń zapewnia zintegrowany
łapacz kamieni. Tam może wpadać 
i być oddzielona większość 
kamieni zawartych w słomie.

Rysunki, dane techniczne oraz wagi mogą ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego i dla dostawy nie są zobowiązujące.



V-MIX Fill 
Plus L

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem 
(mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Długość całkowita 
(mm) bez przen-
ośnika poprzecznego
(z przenośnikiem 
przednim/tylnym) 

Wysokość 
całkowita

(mm 
całkowita

(mm)

Ciężar 
własny

(kg)

Załadunek
maks. 
(kg)

Zapotrzebowanie 
mocy (z re-
duktorem)
(kW/PS)

8-1S L 44-64 8,1 x x 2350 5030 (5520/5030) 2810 3680 3360 41/56 (29/40)

10H-1S L 55-80 9,9 x x 2350 5030 (5520/5030) 2920 3900 4200 50/68 (36/49)

10N-1S L 55-80 10,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 2810 4300 4200 50/68 (36/49)

13-1S L 66-96 13,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 2970 4550 5040 54/73 (35/51)

13-2S L 71-104 13,8 2350 2350 2350 7430 (7690/7430) 2810 5500 5460 59/80 (44/60)

15-2S L 82-120 15,8 2350 2350 2350 7510 (7690/7510) 2810 5900 6300 74/100 (56/76)

17-2S L 93-136 17,9 2350 2350 2350 7570 (7690/7570) 2910 6200 7140 77/105 (59/81)

18-2S L 99-144 17,2 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2810 7900 7560 81/110 (62/85)

20-2S L 110-160 19,8 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2810 8300 8400 81/110 (62/85)

24-2S L 132-192 24,9 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2970 8600 9400 86/116 (66/90)

V-MIX Fill 
Plus LS

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem (mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Długość całkowita 
(mm) bez przen-
ośnika poprzecznego
(z przenośnikiem 
przednim/tylnym) 

Wysokość 
całkowita

(mm 
całkowita

(mm)

Ciężar 
własny

(kg)

Załadunek
maks. 
(kg)

Zapotrzebowanie 
mocy (z re-
duktorem)
(kW/PS)

8-1S LS 44-64 8,1 x x 2350 5030 (5520/5030) 3100 4580 3360 41/56 (29/40)

10H-1S LS 55-80 9,9 x x 2350 5030 (5520/5030) 3100 4800 4200 50/68 (36/49)

10N-1S LS 55-80 10,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 3100 5300 4200 50/68 (36/49)

13-1S LS 66-96 13,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 3100 5550 4950 54/73 (38/51)

13-2S LS 71-104 13,8 2350 2350 2350 7430 (7690/7430) 3100 6400 5460 66/90 (50/68)

15-2S LS 82-120 15,8 2350 2350 2350 7510 (7690/7510) 3100 7400 6300 74/100 (56/76)

17-2S LS 93-136 17,9 2350 2350 2350 7570 (7690/7570) 3100 7600 7140 81/110 (62/85)

18-2S LS 99-140 17,2 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 7700 7560 81/110 (62/85)

20-2S LS 110-160 19,8 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 9100 8400 86/116 (66/90)

24-2S LS 132-192 24,9 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 9400 8600 88/120 (68/92)

V-MIX Drive 
Maximus 
Plus

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem (mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Długość calkowita 
(mm) przy skrętnych 

czterech kołach 

Wysokość 
całkowita

(mm 
całkowita

(mm)

Ciężar 
własny

(kg)

Załadunek
maks. 
(kg)

zewnętrzny promień 
skrętu przy 

wyposażeniu 
seryjnym (z 

skrętnymi czterema 
kołami)

11-1S 76-85 11 2500 2600 2400 7740 (auf Anfrage) 2770 (2950) 10100 16300 6,5 (4,5)

13H-1S 95-107 13 2500 2600 2400 7770 (7725) 3050 (3150) 10200 16300 6,5 (4,5)

13N-1S 82-91 13 2550 2700 2500 7850 (7825) 2770 (2950) 10200 16300 6,5 (4,5)

15-1S 102-112 15 2550 2700 2500 7900 (7850) 3050 (3150) 10300 16300 6,5 (4,5)

V-MIX Fix 
Plus

Liczba 
krów

Pojemność 
(m³)

Szerokość 
całkowita z 
wysypem 
jednostronnym 
(mm)

Szerokość 
całkowita z 
obustronnym 
wsypem 
(mm)

Szerokość 
całkowita 
mieszalnika 
(mm)

Szerokość całkowita 
zbiornika mieszalnika 
(mm)

Wysokość 
całkowita

(mm całkowita
(mm) przy 

prześwicie 600 
mm 

Wysokość 
całkowita
(mm całkowita
(mm) przy 
prześwicie 700

Dostępne
silniki przekładni

8-1S 44-64 8,1 2200 2400 2000 3000 2420 2520 Silnik przekładni 22 kW
(maks. obciążenie 2500 

kg)

Silnik przekładni 30 kW
(maks. obciążenie 3500 

kg)

Silnik przekładni 37 kW
(maks. obciążenie 4500 

kg)

9-1S 49-72 8,8 2400 2600 2200 3200 2380 2480

10H-1S 55-80 9,9 2200 2400 2000 3200 2720 2820

10N-1S 55-80 10,4 2500 2700 2300 3300 2400 2500

11-1S 60-88 11 2400 2600 2200 3400 2770 2870

13-1S 66-96 13 2500 2700 2300 3500 2770 2870

15-1S 77-112 15 2600 2800 2400 3650 2880 2980

13-2S 71-104 13,8 2200 2400 2000 4950 2300 2400 Silnik przekładni 37 kW
(maks. obciążenie 4 500 

kg)

Silnik przekładni 45 kW
(maks. obciążenie 5 000 

kg)

Silnik przekładni 55 kW
(maks. obciążenie 6 200 

kg)

15-2S 82-120 15,8 2200 2400 2000 5050 2500 2600

15N-2S 82-120 15,4 2400 2600 2200 5300 2230 2330

17-2S 93-136 17,9 2200 2400 2000 5150 2700 2800

17N-2S 93-136 17,1 2400 2600 2200 5400 2380 2480

20-2S 110-160 19,8 2500 2700 2300 5650 2460 2560

20H-2S 110-160 19,9 2400 2600 2200 5550 2630 2730

24-2S 132-192 24,9 2500 2700 2300 5800 2770 2870

x oznacza wyposażenie niedostępne. Podane dane odnoszą się do prędkości 8 km/h

Dmuchawa do słomy - rozściełanie staje się łatwiejsze

V-COMFORT Turbo można połączyć z (prawie) wszystkimi typami V-MIX 
zarówno z przodu jak i z tyłu. Wóz paszowy dba o szybsze rozdrobnienie 
słomy i natychmiastowe rozściełanie. Przy tym decydującą rolę odgrywa 
wydajność i bezpieczeństwo procesu. Nie tylko wewnętrzny, opatentowany 
pojemnik na słomę typu dzwon, opatentowany napęd i zawieszenie 
gwarantują wydajne rozściełanie, również inne elementy wyposażenia 
sprawiają, że V-COMFORT Turbo jest urządzeniem wszechstronnym:
• Hydraulicznie sterowana klapa do regulacji odległości wyrzutu
• Hydrauliczne obracanie wieży do regulowania kierunku wyrzutu (prawy 

i lewy)
• Bezpośrednie przymocowanie: brak kanału transportującego między 

zbiornikiem mieszalnika i dmuchawą do słomy
• Niezawodny i potężny napęd mechaniczny. Do wyboru mocowanie  

z przodu lub z tyłu.

Pojemnik na słomę BvL typu „dzwon”

Zbiornik na słomę typu „dzwon” zintegrowany z asymetrycznie umieszczonym otworem 
wysypu do dmuchawy, zapewnia optymalny przepływ materiału.  Taki typ wykończenia 
zbiornika gwarantuje niezawodność działania poprzez kontrolowanie dozowania 
słomy do dmuchawy, co zapobiega zatykaniu się układu. W ten sposób system działa 
nieprzerwanie i z maksymalną wydajnością.

Łapacz kamieni

Przemyślany dodatek

Dodatkową ochronę ludzi, zwierząt 
i urządzeń zapewnia zintegrowany
łapacz kamieni. Tam może wpadać 
i być oddzielona większość 
kamieni zawartych w słomie.

Rysunki, dane techniczne oraz wagi mogą ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego i dla dostawy nie są zobowiązujące.
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max.
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Technologia żywienia Technologia pobierania Technologia rozściełania Technologia biogazu Technologia systemowa
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warunków dla Twoich krów: taki cel postawiła sobie 
firma Bernard van Lengerich w 1860 roku. Z nami 
masz to, czego potrzebujesz, aby osiągnąć te cele.

Jesteśmy świadomi naszej wartości dzięki wysokiej 
jakości. Kompetencje i doświadczenie naszych 
pracowników pomogą Państwu dokonać właściwego 
wyboru.

Technologia żywienia

Rysunki, dane techniczne oraz wagi mogą ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego i dla dostawy nie są zobowiązujące.
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