
WOZY DO HYDROOCZYSZCZANIA
KONTENERY ASENIZACYJNE NA SAMOCHODY 

CIĘŻAROWE I NA PODWOZIA

MASZYNY
SPECJALISTYCZNE



40 LAT DOŚWIADCZENIA DO PAŃSTWA USŁUG
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Usytuowana w Guipavas k/Brest we Francji, fi rma PICHON jest liderem w produkcji wozów asenizacyjnych. Od 40 lat jesteśmy 
partnerem w wielu dziedzinach takich jak rolnictwo, obiekty komunalne i użyteczności publicznej, przemysł i budownictwo.

Znajomość mechanizacji rolnictwa oraz chęć personalizowania każdej oferty pozwoliły nam powiększyć pole działalności kierując 
nas w sposób naturalny w stronę czyszczenia kanalizacji i oczyszczania.

FRANCUSKA JAKOŚĆ PRODUKCJI

Od wozu asenizacyjnego do beczki na podwozie lub montowanej na samochód ciężarowy, nie było takiej możliwości alby fi r-
ma PICHON zrobiła więc tylko jeden krok w produkcji sprzętu do hydrooczyszczania. Od zawsze selekcjonujemy i rozwijamy 
różnorodność produktów odpowiadających potrzebom i wymaganiom najbardziej zróżnicowanych terenów. 

PICHON dysponuje szeroką gamą rozwiązań dla czynności takich jak pompowanie, oczyszczanie, odtykanie kanalizacji, 
opróżnianie zbiorników na gnojowicę i odtłuszczalników, podlewanie i mycie.

Każda maszyna może być skonfi gurowana według potrzeb użytkownika poprzez bezpośredni kontakt z naszym przedstawicielem 
handlowym. 
Jakość wyrobów, odpowiedni dobór części jak również doświadczenie w produkcji dają niezawodność i długowieczność naszych 
produktów.

Czyszczenie i asenizacja są czynnościami, które fi rma PICHON, poprzez sieć dystrybutorów, proponuje dużej liczbie partnerów 
na całym obszarze.
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PICHON dysponuje dużym magazynem części zamiennych, serwis gwarancyjnym i pogwaran-
cyjnym. Zapewniamy dostawę części zamiennych na terenie Francji i w krajach sieci dystrybutorów.

PICHON W LICZBACH :
- Ponad 100 współpracowników do Państwa dyspozycji
- Fabryka 12 000 m² na terenie 50 000 m²
- Sieć dealerska w ponad 40 krajach świata.
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HYDROOCZYSZCZACZE PICHON SĄ 
STWORZONE DO OCZYSZCZANIA I 
UTRZYMANIA SIECI ASENIZACYJNYCH.
 
Oczyszczacz PICHON jest w dwóch wersjach : 
beczka ciągnięta lub montowana na podwoziu typu «Ampliroll».

Kontenery te są przeznaczone do oczyszczania sieci asenizacyjnych i wypompowywania wód 
ściekowych i deszczowych, odtykania i przywracania średnicy kanalizacji, opróżnianie i czyszczenie 
zbiorników,  nieczystości płynnych, osadniki, kolektory, rury itd….

Oczyszczacz PICHON składa się z beczki podzielonej przegrodą na dwie komory: WODA CZYSTA 
i OSAD. Jest wyposażony w pompę ciśnieniową i pompę próżniową ochładzaną wodą. Podzielona 
skrzynia pozwala na niezależne funkcjonowanie dwóch pomp w jednym czasie.

Pompa wysokiego ciśnienia pozwala na używanie wody pod ciśnieniem za pośrednictwem dysza 
reakcyjna z węża wysokociśnieniowego lub z pistolet mijący

Pompa próżniowa jest używana przy 
wypompowywaniu osadów. Cysterna jest pod 
ciśnieniem i napełnianie robi się:
- przez przewód połączony bezpośrednio z 
zaworem ustawionym na zbiorniku
- lub za pomocą masztu zasysania, wg typu 
produktu lub warunków pompowania

Kontenery  są przeznaczone do transportu przez samochód lub 
kontenerowe przyczepy rolnicze wyposażone w ramię hydraulic-
zne. Podwozie Amplioll zrealizowane wg normy NF R 17-108

Kontenery te są umieszczane i zamocowane bezpośrednio na pod-
woziu samochodu. Kontener jest dostosowany do wszystkich mark 
samochodów ciężarowych (Volvo, Man, Mercedes, Renault, Iveco...).

HYDROOCZYSZCZACZE :
- WOZY DO HYDROOCZYSZCZANIA
- HYDROOCZYSZCZACZE NA 
  PODWOZIACH

KONTENERY ASENIZACYJNE NA PODWOZIA

KONTENERY ASENIZACYJNE NA SAMOCHODY 
CIĘŻAROWE
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WOZY DO HYDROOCZYSZCZANIA

Refl ektor roboczy 
i obrotowa lampa 

sgnalizacyjna

Otwieranie największe ręczne 
Ø300 (bez utrzymywania 
zwiększonego ciśnienia)

Stała 
wewntrzna 
przegroda

Cichobieżny/
Odolejacz/Filtr

Wskaźnik 
poziomu 3"

Chłodnica ze 
zbiornikiem 
rozprężania

Ręczna 
blokada

PILOT  
ZASIEG MAX  100 M

Wskaźnik pozimu 
rurowy Ø80

Skrzynka na 
narzędzia 

poliuretanowa

Zawór 1/4 obr Ø 100 do 
napełniania wodą przez 

układ pod ciśnieniem

Zawór 1/4 obr 
Ø 100 do 

pompowania osadu

Maszt zasysania z przewodem Ø 100mm, obrót hydrauliczny 
~ 300°, hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie, 

hydrauliczny zawór napełniania i ramię teleskopowe.

Mostek na 
ramię model 

hydrooczyszczanie

Instrukcja zwijania 
ręcznego na 

mechanizmie zwijania

Hydrauliczny 
mechanizm zwijania i 

rozwijania z regulatorem 
prędkości, 80m węża 

HP 3/4” nastawnego 90°

Zawór klarowania 
Ø100

Hydrauliczny 
zawóropróżniania 
Ø150

Ręczny mechanizm 
zwijania i rozwijania 
z obrotowym 
złączem, 60m węża 
HP 3/8”

Pistolet myjący

GROUPA POMPOWANIA LC420/KF36/SI4 
540 TR/MN, SKŁADA SIE Z :
 - Pompy próżniowej JUROP LC420 ochładzanej wodą, 

wydajność 12 000 L/mn (720m3/h),cichobieżny/odo-
lejacz/fi ltr, fi ltr powietrza i zawór napowietrzający.

 - Pompa Wysokiego Ciśnienia PRATISSOLI KF36, 
wydajność 153 L/mn do 110 bar, fi ltr wodny, zawór 
bezpieczeństwa, zawór regulacji by-pass i zabez-
pieczenia braku wody z sygnalizatorem dźwiękowym.

 - Skrzynia sprzęgła z 2 mechanizmami ręcznymi, 
napęd 540 obr/mn.

DRZWI CAŁKOWICIE OTWIERAJĄCE SIĘ SIŁOWNIKAMI 
HYDRAULICZNYMI Z BLOKADAMI RĘCZNYMI, 

WERSJA HYDRAULICZNA JAKO OPCJA

Odprowadzanie 
za dużego 
napełnienia

Zbiornik do 
mycia rąk

Podwójne 
zabezpieczenie 

napełniania 
autoopróżniania 

Ø100

Zawór ciśnienia 
regulowanego

Ochrona anty-
utwierdzenia

Filtr powietrza

Skrzynka dystrybucji 
hydraulicznej

Drabinka dostępu do 
napełniania Ø 300
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HYDROOCZYSZCZACZE NA PODWOZIA
WYPOSAŻENIE CAŁKOWICIE NIEZALEZNE ZAMONTOWANE NA 
PODWOZIE I WYPOSAŻONE W GRUPĘ POMPOWANIA Z POMPĄ 
PRÓŹNIOWĄ I POMPĄ WYSOKIEGO CIŚNIENIA NAPĘDZANA 
TERMICZNYM SILNIKIEM DIESEL CATERPILLAR.

 - Pompa próżniowa JUROP LC420 chłodzona wodą, wydajność 12 000 L/mn (720m3/h), 
cichobieżny/odolejacz/fi ltr, fi ltr powietrza i zawór napowietrzający.

 - Pompa Wysokiego Ciśnienia PRATISSOLI KF36, wydajność 153 L/mn do 110 bar, fi ltr 
wodny, zawór bezpieczeństwa, zawór regulacji by-pass i zabezpieczenia braku wody 
z sygnalizatorem dźwiękowym.

 - Centrala hydrauliczna z własnym rozprowadzaniem
 - Stała przegroda wewnętrzna
 - Maszt zasysania z przewodem Ø 100mm, obrót hydrauliczny ~ 300°, hydrauliczne 

podnoszenie i opuszczanie, hydrauliczny zawór napełniania i ramię teleskopowe.
 - Drzwi całkowicie otwierające się siłownikami hydraulicznymi z blokadami ręcznymi.
 - Rynna składowania węży
 - Zwijarki wysokiego ciśnienia
 - Pilot

Zawór regulacji ręczny z  
«by pass» automatycznym

Powrót wody do zbiornika

Zasilanie wodą, pod 
ciśnieniem w kierunku 

zwijania

Doprowadzenie wody 
pod ciśnieniem

Manometr

Zawór 3 kanałowy 
hydrauliczny do odcięcia sieci 

wysokiego ciśnienia 

Zawór zasilania wodą 
pompy

Powrót wody do zbiornika

Zasilanie w kierunku 
nawijarki

SZCZEGÓŁY OBIEGU OBWODU 
WYSOKIEGO CIŚNIENIA:

Zawór bezpieczeństwa

Filtr 
wodny

Wyjcie wody pod ciśnieniem

Wejście wody do 
pompy wysokiego 
ciśnienia

Zawór opróżniania 
pompy
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KONTENERY ASENIZACYJNE NA PODWOZIAWOZIA
ROZWIĄZANIA POPMOWANIA, NAWADNIANIA I TRANDPORTU PRODUKTÓW CIEKŁYCH

Beczka ocynkowana montowana na pod-
wozie z pompą próżniową napędzaną 
silnikiem hydraulicznym (źródło hy-
drauliczne samochodu).

Beczka ocynkowana montowana na pod-
wozie z pompą próżniową napędzaną 
silnikiem termicznym DIESEL.
Wyposażenie całkowicie niezależne

Beczka ocynkowana montowana na podwozie z pompą próżniową napędzaną 
silnikiem silnikiem hydraulicznym. Dystrybucja hydrauliczna na sterowanie 
elektryczne do pilotowania różnych funkcji i jego ochładzacz oleju (źródło hydraulic-
zne samochodu).

Beczka ocynkowana montowana na podwozie z pompą próżniową napędzaną silni-
kiem silnikiem hydraulicznym i wyposażona w ramię pompujące typ BP2 + lejek 
(lejek do wyboru). Dystrybucja hydrauliczna na sterowanie elektryczne do pilotowa-
nia różnych funkcji i jego ochładzacz oleju (źródło hydrauliczne samochodu).

Kontenery niezależne montowane na podwozia z beczką ocynkowaną i malowaną 
podzieloną: WODA czysta na przedzie i OSAD z tyłu. Grupa pompowania z pompą 
próżniową napędzaną silnikiem termicznym DIESEL i oczyszczaczem wysokiego 
ciśnienia napędzanym hydraulicznie ze zwijarką i pistoletem do mycia. Centrala hy-
drauliczna zamontowana z własnym rozprowadzaniem.
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KONTENERY ASENIZACYJNE NA SAMOCHODY CIĘŻAROWE 
PRZYSTOSOWANIE MOŻLIWE DO WSZYSTKICH RODZAJÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Kontenery do nawadniania zamontowane 
na samochody typu RENAULT Kerax 6x4 
z pompą próżniową napędzaną przez 
przekładnię hydrauliczną i wyposażone 
w rampę nawadniającą znajdującą się z 
tyłu.

Kontenery z grupą pompującą 
i rozprowadzającą przez działko 
zamontowane na ciągniku REFORM

Kontenery do nawadniania zamontowane 
na samochody MERCEDES Actros 6x6 
z pompą próżniową chłodzoną wodą 
napędzaną przez przekładnię hydrauliczną 
i wyposażone w ramię pompujące typu za-
nurzeniowe znajdującą się z tyłu.

Kontenery z grupą pompującą i pompą 
wysokiego ciśnienia zamontowane na 
ciągnik AEBI

Kontenery do nawadniania zamontowane na samochody typu VOLVO FM 6x4 i 8x4 
z pompą odśrodkową napędzana przez przekładnię hydrauliczną i wyposażone w 
dwie dysze rozprowadzania usytuowane z przodu i z tyłu ze zwijaczem nawadniania.

Kontenery do nawadniania zamontowane na podwozia wozów dwukołowych 
(VOLVO, TEREX, CAT, …) z pompą próżniową chłodzoną wodą napędzaną przez 
przekładnię hydrauliczną i wyposażone w ramię pompujące typ BP2 + lejek (lejek do 
wyboru)
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www.pichon.pl

ODKRYJCIE NASZE ROZWIĄZANIA:

WOZY ASENIZACYJNE 
OD 3000 DO 30000 L

ŁADOWARKI PRZEGUBOWE 
ODE 26 DO 51 KM

- EUROVIA
- SCREG
- COLAS TP
- PERRIER TP
- SOCAVI
- SOCAVA

- LAFARGE GRANULATS
- RHODIA
- LAVOYE
- RECIPON

Między innymi...

CI KTÓRZY NAM ZAUFALI :

ZI DE LAVALLOT - B.P. 21 
29490 GUIPAVAS - FRANCE

TEL: 00 33 2 98 344 100  - FAX: 00 33 2 98 344 120
e-mail : info@pichonindustries.com

KONTAKT NA TERENIE POLSKI : 
TEL. : 0 506 282 653 - e-mail: devos@pichonindustries.com



ROZRZUTNIK OBORNIKA OD 8 DO 24 M3



M20: 20,4 m3

M8: 9,3 m3

M14: 13,7 m3

M16B: 16 m3
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UNIKATOWY PROJEKT

NOWY ROZRZUTNIK OBORNIKA

Projekt PICHON to z pewnością nowość. 
Połączenie szczególnego ustawienia 
ramy z wałkami z tyłu skrzyni oraz ich 
ogromne wymiary stanowi o tym, iż fi rma 
PICHON umożliwia użytkownikom wyko-
nywanie jednolitego nawożenia odpowiedniej 
jakości. 
Oszczędzając moc napędową wału 
przekaźnikowego, seria Muck Master 
umożliwia rozwinięcie prędkości niezależnie 
od przeznaczonego do rozrzucenia produktu.

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 12 modeli od 8 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.

Nazwa handlowa poszczególnych modeli rozrzutników Muck Master 
odpowiada mniej więcej minimalnej kubaturze rzeczywistej danych 
rozrzutników.
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CYNKOWANIE
Wszystkie produkty serii Muck Master są ocynkowane 
metodą zanurzeniową w kąpieli cynkowej w tempera-
turze 450ºC. Elementy znajdujące się wewnątrz i na 
zewnątrz rozrzutnika są również pokryte i zabezpiec-
zone.Proces ten zapewnia maksymalną trwałość i 
odporność nawet najbardziej korozyjnych materiałów.

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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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” o wymiarach 70 x 40 mm wyposażony jest w łańcuch ciężki z ogniwami o średnicy 16 mm 
lub w łańcuch typu VAUCANSON o średnicy 20 mm. Łożyska wału napędowego są zabezpieczone osłoną ocynkowaną. Ich konser-
wacja jest ułatwiona dzięki scentralizowaniu punktów smarowania, w których następuje smarowanie łożysk górnych każdego wałka 
pionowego.

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.

5



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 
wnego do 

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 sterowania nadążnego lub samosterowanego jest decydujący w kwestii op-
tymalizacji 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. Nadstawia 
zapewnia jednolite rozrzucanie o szerokości od 15 do 
20 m, ograniczając rozdmuchiwanie ww. produktów na 
przykład przez wiatr.

ROZRZUCAJ TAK 
JAK CHCESZ
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Defl ektory boczne

Adapter rozrzucający 

Defl ektor boczny
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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 poziomie 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 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



WYPOSAŻ SIĘ 
ZGODNIE Z TWOIMI 
POTRZEBAMI
Każdy model z serii Muck Master PICHON może 
być wyposażony indywidualnie w różnego 
rodzaj 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 zabezpiec-
zeniem 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 fi rma PICHON proponuje 
wiele możliwości, aby wzbogacić pierwotnie 
wyprodukowaną maszynę.

Pełna seria produktów została umieszczona na stronie 13.
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Licznik rozrzutnika

Naprężenie hydrauliczne taśmy

Wałki z rurą Ø323mm + 62 nożyŁańcuch Vaucanson



Coffre de rangement

Zabezpieczona centrala hydrauliczna 80 L
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BłotnikiŁopaty wałków do rozrzucania Podwójne oświetlenie

Mechaniczny wskaźnik otwarcia zasuwy



DANE TECHNICZNE 

WYMIARY OPON

Model M3 Wysokość Rodzaj osi Hamowanie 
hydrauliczne

Reduktor Silnik 
hydrauliczny

Trawersy 
taśmy U 
70 mm

Średnica 
wałków 

pionowych

Grubość 
zwojów

Liczba noży 
odwróconych

Prędkość 
obracania wałków 

pionowych
(do 1000 obr./min)

Dopuszczalna 
moc na belce 
(do 1000 obr./min)

M8 9,3 1563 mm Oś 90 mm / 10 szpilek 400 x 80 5 000 N.m 160 cm3/obr. 29 885 mm 8 mm 42 480 obr./min. 160 KM 
M10 10,3 1563 mm Oś 90 mm / 10 szpilek 400 x 80 5 000 N.m 160 cm3/obr. 29 885 mm 8 mm 42 480 obr./min. 160 KM 
M12 12,8 1678 mm Oś ciężarowa 150 mm / 10 szpilek 420 x 180 5 000 N.m 160 cm3/obr. 34 1 035 mm 10 mm 46 422 obr./min. 200 KM 
M14 13,7 1678 mm Oś ciężarowa 150 mm / 10 szpilek 420 x 180 5 000 N.m 160 cm3/obr. 34 1 035 mm 10 mm 46 422 obr./min. 200 KM 
M12B 12,8 1678 mm Boggie skrętne, nadążne PICHON 

Oś 130 mm / 10 szpilek
400 x 80 5 000 N.m 160 cm3/obr. 34 1 035 mm 10 mm 46 422 obr./min. 200 KM 

M14B 13,7 1678 mm Boggie skrętne, nadążne PICHON 
Oś 130 mm / 10 szpilek

400 x 80 5 000 N.m 160 cm3/obr. 34 1 035 mm 10 mm 46 422 obr./min. 200 KM 

M16 16 1895 mm Oś ciężarowa 150 mm / 10 szpilek 420 x 180 10 000 N.m 160 cm3/obr. 37 1 035 mm 12 mm 52 422 obr./min. 248 KM 
M18 17,6 1895 mm Oś ciężarowa 150 mm / 10 szpilek 420 x 180 10 000 N.m 160 cm3/obr. 37 1 035 mm 12 mm 52 422 obr./min. 248 KM 
M16B 16 1895 mm Boggie skrętne, nadążne PICHON 

Oś 130 mm / 10 szpilek
406 x 120 10 000 N.m 160 cm3/obr. 37 1 035 mm 12 mm 52 422 obr./min. 248 KM 

M18B 17,6 1895 mm Boggie skrętne, nadążne PICHON 
Oś 130 mm / 10 szpilek

406 x 120 10 000 N.m 160 cm3/obr. 37 1 035 mm 12 mm 52 422 obr./min. 248 KM 

M20 20,4 1895 mm Tandem obniżony + skrętny 
nadążny 130 mm / 10 szpilek

406 x 120 10 000 N.m 160 cm3/obr. 45 1 035 mm 12 mm 52 422 obr./min. 248 KM 

M24 23,6 1895 mm Tandem obniżony + skrętny 
nadążny 150 mm / 10 szpilek

420 x 180 10 000 N.m 160 cm3/obr. 45 1 035 mm 12 mm 52 422 obr./min. 248 KM 

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

Alliance 360

Alliance 380 Trelleborg 
Twin Radial

Nokian ELS Nokian 
Country king

Alliance 390

Michelin XS Michelin Cargo 
XBIB

Alliance 370

Michelin
XM27

Mitas
TR08

Alliance 356

Continental
AC70G

Alliance 
324 / 347
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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 (w modelach od M14)

TRANSPORT: 
• stopa podporowa: ręczna w modelach od M8 
  do M14 lub hydrauliczna w modelach od M16 do M24
• ocynkowany dyszel resorowany
• przykręcane oczko pociągowe
• hamulce hydrauliczne
• światło obrotowe
• oświetlenie drogowe

ROZRZUCANIE: 
• wałki pionowe o dużej średnicy
• łańcuch ciężki 16 mm x 56 mm
• rozstaw listew na taśmie 336 mm
• zgarniacz przed taśmą
• wał napędowy o średnicy 55 mm (zabezpieczony)
• wolnobieg i ogranicznik krzywkowy
• przegub równobieżny (w wyposażeniu  
  dodatkowym w modelach M8/M10)
• jednolita ponadgabarytowa skrzynia
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M8 M10 M12 M14 M12B M14B M16 M18 M16B M18B M20 M24

Przegub równobieżny
Hydrauliczna zasuwa skrzyni ładunkowej dwustronnego działania
Mechaniczny wskaźnik otwierania zasuwy 
Hydrauliczny wskaźnik otwierania zasuwy 
Zabezpieczenie do otwierania zasuwy (wymagane sterowanie hydrauliczne)
Defl ektor boczny prawy
Defl ektor boczny lewy
Nadstawka (adapter) do rozrzucania z łopatami u podstawy wałków
Defl ektor adaptera na dole z prawej strony
Defl ektor adaptera na dole z lewej strony
Rura z wałkami 0 323 mm + 62 noże
Wygięte noże (na dolnej części wałka)
Wygięte noże (na całym wałku)
Belki (+15 cm) z zamocowaniem
Naprężenie hydrauliczne taśmy (wspornik hydrauliczny obowiązkowy)
Łańcuch Vaucanson Ø 20 zamiast łancucha ciężkiego (rozstaw przegród na taśmie 300 mm)
Zgarniacze na tyle taśmy (wyłącznie przy łańcuchu ciężkim)
Zabezpieczenie łańcucha przed twardymi przedmiotami (kamienie, wapno itd.)
Hamowanie pneumatyczne
Hamowanie mieszane
Zawieszenie hydrauliczne aktywne typu DELTA 2-modułowe
Dodatek TANDEM 40 KM-H
Zaczep kulowy Ø80 odkręcany
Wspornik hydrauliczny
Centrala hydrauliczna o poj. 80 L – PDF 1 000 obr./min.
Filtr do obiegu hydraulicznego
Sterowanie elektryczne (taśma)
Hydrauliczne sterowanie 2 funkcyjne z regulatorem (taśma + 1 funkcja)
Licznik rozrzucania (na taśmie)
System proporcjonalnego dawkowania (wymagane hydrauliczne sterowanie)
System proporcjonalnego dawkowania i ważenia (wymagane hydrauliczne sterowanie)
Błotnik
Skrzynka poliuretanowa
Zbiornik na wodę do mycia rąk
Skrzynka na dokumenty

OPCJIE

LEGENDA :  OPCJA DOSTĘPNA   OPCJA STANDARDOWA  OPCJA NIEDOSTĘPNA
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WYMIARY CAŁEJ GAMY MUCK MASTER
Model Koła A B C D E F G H I

M8 21,3 R 24 7 425 mm 2 065 mm 1 365 mm 1 980 mm 4 085 mm 4 300 mm 4 840 mm 1 565 mm 2 690 mm

M10 18,4 R 30 7 425 mm 2 390 mm 1 615 mm 1 980 mm 4 085 mm 4 300 mm 4 840 mm 1 565 mm 2 617 mm

M12 23,1 R 26 8 335 mm 2 475 mm 1 675 mm 2 150 mm 5 130 mm 4 990 mm 5 625 mm 1 700 mm 2 737 mm

M14 620 / 75 R 26 8 335 mm 2 900 mm 1 925 mm 2 150 mm 5 130 mm 4 990 mm 5 625 mm 1 700 mm 2 875 mm

M12B 560 /45 R22.5 8 335 mm 2 462 mm 1 924 mm 2 150 mm 5 130 mm 4 990 mm 5 625 mm 1 700 mm 2 793 mm

M14B 560 /45 R22.5 8 335 mm 2 712 mm 2 174 mm 2 150 mm 5 130 mm 4 990 mm 5 625 mm 1 700 mm 2 793 mm

M16 580 / 70 R 38 8 875 mm 2 804 mm 1 895 mm 2 350 mm 5 625 mm 5 545 mm 6 185 mm 1 895 mm 2 727 mm

M18 650 / 75 R 32 8 875 mm 3 045 mm 2 145 mm 2 350 mm 5 625 mm 5 545 mm 6 185 mm 1 895 mm 2 875 mm

M16B 550 / 60 R 22,5 8 875 mm 2 761 mm 2 230 mm 2 350 mm 5 625 mm 5 545 mm 6 185 mm 1 895 mm 2 800 mm

M18B 580 / 65 R 22,5 8 875 mm 3 042 mm 2 480 mm 2 350 mm 5 625 mm 5 545 mm 6 185 mm 1 895 mm 2 836 mm

M20 600 / 55 R 26,5 10 175 mm 2 862 mm 2 190 mm 2 350 mm 6 925 mm 6 855 mm 7 590 mm 1 895 mm 2 975 mm

M24 650 / 55 R 26,5 10 175 mm 3 120 mm 2 440 mm 2 350 mm 6 925 mm 6 855 mm 7 590 mm 1 895 mm 2 995 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 naprawdę 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. 
Znajduje się tam wiele fi lmów i zdjęć naszych pro-
duktów, a także opisy techniczne każdej serii pro-
duktów.

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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NASZE ROZWIĄZANIA:

MIESZADŁA DO GNOJOWICY 
MODEL OD 4,5 DO 10,50 M

MASZYNY 
SPECJALISTYCZNE

DYSTRYBUTORZY PICHON

P126 | 26 KM
P260 | 26 KM
P330 | 33 KM
P510 | 51 KM

ŁADOWARKI PRZEGUBOWE 
OD 26 DO 60 KM
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www.pichon.pl

WOZY ASENIZACYJNE
OD 2 600 DO 30 000 L

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

TEL: +33 298 344 100 - EMAIL: info@pichonindustries.com 
ZI DE LAVALLOT - B.P. 21 - 29490 GUIPAVAS - FRANCJA 



MIESZADŁO-MIKSER DO GNOJOWICY

B31   |   5 M
B4     |   5 M
B41   |   7 M
B410 | 10 M



GAMA DOSTOSOWANA DO WSZYSTKICH TYPÓW SZAMBADLACZEGO MIESZADŁO 
PICHON proponuje cztery długości mieszadeł, aby mieć łatwy dostęp do różnych typów szamba i zróżnicowanych 
głębokości. Łatwo zaczepne na traktorze, mieszadła PICHON są wyposażone w hydrauliczny siłownik pochylania i przekladnię ze 
wzmocnionym sprzęgłem wychylnym. Taka optymalizacja ułatwia penetrację przy samym dnie szamba, nie ograniczając poprzecz-
nego ramienia przekładni. 

Mieszadło-mikser umożliwia mieszanie i homoge-
nizację gnojowicy w szambie.

Gnojowica przechowywana w szambie osadza sie na 
dnie i tworzy skorupę na jej powierzchni. Dlatego też 
konieczna jest jej regularna homogenizacja mieszadłem-
mikserem. 

Mniejszy czas pompowania. Prostsze nawożenie, gdyż 
gnojowica przepływa swobodnie bez żadnych przeszkód. 
Mniejszy odór , a  zawartość gnojowicy zoptymalizowana 
i lepiej przyswajalna przez rośliny. 

Dłu-
gość

Głębokość 
szamba

Waga  
(kg)

Moc 
ciągnika

B31 Mieszadło 2 łopatki
- Rama: rura galwanizowana

5 m 2 to 3 m 390 60 KM

B4 Mieszadło śrubowe (następne strona)
- Rama ocynkowana, typ skrzynkowy. 

5 m 3 m 420 60 KM

B41 Mieszadło śrubowe (następne strona)
- Rama ocynkowana, typ skrzynkowy. 

7 m 4 m 620 100 KM

B410 Mieszadło śrubowe (następne strona)
- Rama ocynkowana, typ skrzynkowy. 

10.50 m 5 m 960 150 KM

Szambo betonowe okrągłe 
lub kwadratowe

Szambo typu holenderskiegoSzambo o zmniejszonym 
dostępie lub pod budynkiem

Szambo geomembranowe

TRWAŁA RAMA TYPU SKRZYNKOWEGO

3 
m

4 
m

B4

B41

B31

Prosta i mocna koncepcja, ocynkowana rama, 
sprawdzona od 30 lat technika.

Rama B41

HOMOGENIZACJA

ŁATWOŚĆ POMPOWANIA

UŻYŹNIANIE



RÓŻNE TYPY ŚRUB

SKONFIGURUJ SWOJE MIESZADŁO 

Bezkońcowa śruba umożliwia niesamowitą moc / wydajność. Pozwala ona na dokładne rozdrabnianie słomy w szambie i za-
pewnia lepszą homogenizacje materiału. Śruba jest wyposażona w dwa przyspawane noże i jeden regulowany przeciwnóż, dzięki 
któremu pełni jednocześnie funkcję mieszania. Wybór skoku śruby i jej średnicy dobiera się do siły ciągnika i wielkości szamba.

Mieszadła do gnojowicy PICHON mogą być wyposażone w dodatkowe akcesoria umożliwiające wielofunkcyjne zastowowanie (oprócz mieszadła B31).

Średnica Skok Typ Moc dodatkowa 600x600
Modele

B4 B41 B410
Ø 600 600 Przetłaczanie -
Ø 600 600 Zasysanie -
Ø 600 700 Przetłaczanie + 15 CV
Ø 600 700 Zasysanie + 15 CV
Ø 600 800 Przetłaczanie + 30 CV
Ø 700 700 Przetłaczanie + 30 CV

Modele
B4 B41 B410

Osłona ochronna do śruby Ø 600 (szambo typu holenderskiego) 
Przedłużenie 2,20m możliwe do montażu na mikserze
Zabezpieczenie do dna szmba
Pływak ochronny

Smarowanie centralne od strony sprzęgu
Skrzynka na kartę PVC Ø 125

Licznik godzinowy
Zestaw oznakowania do miksera 

Dodatek ze sprzęgłem wychylnym (tuleja wieloklinowa)
Dodatek do przekładni równobieżnej
Dodatek ze sprzęgłem wzmocnionym z tubą krzywkową
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WOZY ASENIZACYJNE
OD 2 600 L DO 30 000 L

MASZYNY
SPECJALISTYCZNE

P126 | 26 KM
P260 | 26 KM
P330 | 33 KM
P510 | 51 KM

ŁADOWARKI PRZEGUBOWE
OD 26 DO 60 KM

ROZRZUTNIKI OBORNIKA
OD 8 DO 24 M3
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ROZWIĄZANIE TRANSFEROWE I MIESZANIA

Urządzenie otwierające zawór hydrauliczny lejka 
sterowanego radiowo, ułatwia pompowanie gnojowicy 
z szamba powietrznego ramieniem pompującym. 

Pilot zdalnego sterowania umożliwia zamknięcie dopływu 
kanalizacji z dala od lejka, zapobiegając przepełnianiu. 
Kiedy wóz zostanie całkowicie napełniony zawór hydrau-
liczny (Ø 150 lub Ø 200) lejka zostanie automatycznie 
zamknięty, a odpowiedni otwór wentylacyjny pozwala na 
dopowietrzenie gnojowicy, która zostanie w lejku.

To urządzenie pompujące jest dostępne z wersją centrali 
hydraulicznej 220 et 380 V.

POMPOWANIE Z SZAMBA NADZIEMNEGO

Napędzana przez wał przekaźnika mocy ciągnika, pom-
pa transferowa umożliwia mieszanie w szambie poprzez 
przetłaczanie boczne gnojowicy. Dysza jest regulowana 
zarówno poziomo jak i pionowo dostosowując się do geo-
metrii zbiornika. Kiedy zawór dyszy zostanie zamknięty 
gnojowica jest popychana w kierunku wyjścia górnego.

Transfer może osiągnąć prędkość do 522 m3/h. 
Napełnianie zbiornika ułatwia dodatkowo obciążenie 
wywołane własnym ciężarem.

Wyposażona w wózek pompa jest dostosowana do szamb 
o głębokościach od 2,8 do 3,3 m.

SPRZEDAWCA : 

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

TEL: +33 298 344 100 - EMAIL: info@pichonindustries.com 
ZI DE LAVALLOT - B.P. 21
29490 GUIPAVAS - FRANCJA 



MIESZADŁO DO GNOJOWICY I MIESZADŁO POMPUJĄCE
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OFERTA DLA WSZYSTKICH TYPÓW SZAMB

MIESZADŁO POMPUJĄCE BP-Mix 65 BP-Mix 80 BP-Mix 105
Rama Rama ocynkowana Rama ocynkowana Rama ocynkowana
Typ Pompa odśrodkowa Pompa odśrodkowa Pompa odśrodkowa
Długość 6,5m 8m 10,5m

Głębokość szamba 4m 5m 6,5m
Waga 900kg 1000kg 1250kg

DOSTOSUJ SWOJE MIESZADŁO DO GNOJOWICY / MIESZADŁO POMPUJĄCE
B-Mix 50 B-Mix 65 B-Mix 80 B-Mix 105

Ocynkowana osłona ochronna do śruby Ø600mm 
dla szamba typu holenderskiego
Zestaw kół do ochrony lagun pokrytych plastikiem 

Centralne smarowanie
Skrzynka na dokumenty

Licznik godzinowy
Zestaw syganlizacji drogowej
Szerokokątny wał przegubowy (95 KM)
Wał przegubowy z  ochronną śrubą ścinania (135 KM)

Zestaw do hydraulicznego działka wodnego
Kontrola 4 funkcji hydraulicznych przez pilot sterowania radiowego
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LEGENDA:  DOSTĘPNE OPCJE  |  STANDARD |  OPCJE  NIEDOSTĘPNE 

BP-Mix 65 BP-Mix 80 BP-Mix 105

NOWOŚCI

MIESZADŁO DO GNOJOWICY B-Mix 45 B-Mix 50 B-Mix 65 B-Mix 80 B-Mix 105
Rama Ocynkowana rama przegubowa Rama ocynkowana Rama ocynkowana Rama ocynkowana Rama ocynkowana
Typ 2 łopatki Śruba napędowa Śruba napędowa  Śruba napędowa  Śruba napędowa  

Długość 4,5m 5m 6,5m 8m 10,5m

Głębokość szamba 2,5m 2,5m 4m 5m 6,5m
Waga 390kg 420kg 600kg 700kg 950kg

B-Mix 65 B-Mix 80 BP-Mix 80

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



ŁADOWARKI PRZEGUBOWE OD 26 DO 60 KMŁADOWARKI PRZEGUBOWE OD 26 DO 60 KM

NOWE



Series Series 26.26 Series 29.26 Series 29.34 Series 34.50 Series 45.60

Nazwa ładowarki 26.26 R 29.26 R 29.26 F 29.26 K 2926 C 29.34 R 29.34 F 29.34 K 29.34 C 34 50 R 34.50 F 34.50 K 34.50 C 45.60 F 45.60 K 45.60 C

Ochrona Rama 
ROPS

Rama 
ROPS

Rama 
ROPS/
FOPS 

Kabina 
otwarta 
ROPS/
FOPS

Kabina 
zamknięta 

ROPS/
FOPS

Rama 
ROPS

Rama 
ROPS/
FOPS 

Kabina 
otwarta 
ROPS/
FOPS

Kabina 
zamknięta 

ROPS/
FOPS

Rama 
ROPS

Rama 
ROPS/
FOPS 

Kabina 
otwarta 
ROPS/
FOPS

Kabina 
zamknięta 

ROPS/
FOPS

Rama
 ROPS/
FOPS 

Kabina 
otwarta 
ROPS/
FOPS

Kabina 
zamknięta 

ROPS/
FOPS

Osie Sztywne Sztywne Przekładnia planetarna z różnicowym mechanizmem o ograniczonym poślizgu

Silnik
Typ / model silnika C1.1 CATERPILLAR® C1.1 CATERPILLAR® C1.5 CATERPILLAR® C2.2 CATERPILLAR® C2.2 TURBO CATERPILLAR®

Max. moc / wersja 19,1 kW (26 KM) / III A 19,1 kW (26 KM) / III A 25,1 kW (34 KM) / III A 36,3 kW (50 KM) / III A 44,5 kW (60 KM) - III A (Flex)

Cylinder 1 130 cm3 1 130 cm3 1 500 cm3 2 200 cm3 2 216 cm3

Prędkość 0-12 km/h 0-15 km/h 0/20 km/h 0/7 km/h (prędkość) 0/20 km/h 0/30 km/h (automatyczny)

Pojemność zbiornika: olej napędowy 30 L 50 L 50 L 50 L 60 L

Pojemność zbiornika: olej hydrauliczny 35 L 50 L 50 L 50 L 60 L

System elektryczny

Napięcie-Akumulator 12V - 60Ah 12V - 60Ah 12V - 60Ah 12V - 70Ah 12V - 70Ah

System hydrauliczny
Transmisja hydrostatyczna hydrostatyczna hydrostatyczna hydrostatyczna hydrostatyczna

Ciśnienie hydrauliczne 270 bar 340 bar 340 bar 340 bar 420 bar

Hydraulika pracy 42 L/min - 180 bar 42 L/min - 180 bar 48 L/min - 180 bar 66 L/min - 180 bar 89 L/min - 200 bar

Waga / Pojemność ładunkowa
Obciążenie przechyłu: pozycja liniowa     800 kg  1300 kg 1400 kg 1500 kg 3200 kg

Obciążenie przechyłu: pozycja zawieszona 45 o 650 kg  1000 kg 1100 kg 1200 kg 2700 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

www.pichon.pl
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WYMIARY
26.26 SERIE 29.26 SERIE

29.34 SERIE 34.50 SERIE 45.60 SERIE

A 1420 mm 1400 mm 1720 mm 2100 mm

B 841 mm 1165 mm 1185 mm 1435 mm

C 2850 mm 3105 mm 3940 mm 4450 mm

G 2600 mm 2900 mm 3400 mm 4500 mm

L 1750 mm 1840 mm 1885 mm -

M 2430 mm 2480 mm 2550 mm 2515 mm

N 950 mm 1380 mm 1590 mm 1500 mm

O 55° 40° 40° 45°

P 880/1280 mm 1200/1500 mm 1350/1550 mm 1900/2200 mm

Q 1863 mm 2180 mm 2868 mm 3550 mm

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

NOWA GAMA ROZRZUTNIKÓW OBORNIKA : OD 8 DO 12 M3

M850 M1050 M1250

Pojemność skrzyni ładunkowej 8 m3 10 m3 12 m3

Oś  Oś  90 mm / 10 szpilek (opcja  150 mm)
Hamulce hydrauliczne 400 x 80
Reduktor 5000 N.m
Silnik hydrauliczny 160 cm3/obr.
Łańcuch ciężki o średnicy 16 mm x 56 mm
Trawersy taśmy U 70 mm 29
Średnica wałków pionowych Ø 885 mm
Grubość zwojów 8 mm
Liczba noży odwróconych 32 32 42

Prędkość obracania wałków
pionowych

480 obr./min. na 540 lub 1000 Obr./min

Dopuszczalna moc na belce 160 HP

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


