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 Nadaje się do…

Jęczmień

Rzepak

Kukurydza

Pszenica ozima

Owies

Groch

Ryż

Soja

Pszenica jara

Ustawienie transportowe
Szerokość.......................................................................2.4 m
Wysokość (z rurą odpylającą) ....................................2.7 m
Wysokość (bez rury odpylającej) ................................1.9 m
Waga ..............................................................................1270 kg
Obciążenie zaczepu......................................................181 kg

Ustawienie robocze
Wielkość otworu wyrzutowego ...................................25 cm
Kąt przenośnika ślimakowego ...................................45 stopni
Wysokość załadunkowa ..............................................4.8 m
Wysokość maszyny z rurą odpylającą ......................2.7 m
Odległość otworu wlotowego (od ziemi)....................72 cm

Minimalne wymagania hydrauliczne 145 bar       7,5 l/min. przepływ
Minimalne zapotrzebowanie mocy traktora 52 KW (70 KM) przy 1000 obr./min.

Każda maszyna jest 
wyposażona seryjnie w 
15 m wąż zasysający

Długość przenośnika 
ślimakowego wynosi 
4,4 m

Do wyposażenia seryjnego 
należy ponadto dysza z 2 długimi 
uchwytami oraz posiadająca
kółka dysza czyszcząca posadzkę 

1-800-667-7420

DANE TECHNICZNE

Wyniki mogą  zmieniać się w zależności od warunków atmosferycznych i konfiguracji węży.REM nie gwarantuje takich 
samych wynikow w każdych warunkach. Przeprowadzone badania wykazały, że w zależności od warunków pracy 
wydajność maszyny może wynosić.

 Rodzaj ziarna           2,5 m                        7,5 m                         15 m 
                                   Nawet do                  Nawet do                    Nawet do  
Pszenica                    163 ton/godz           120 ton/godz            27 ton/godz
Rzepak                       150 ton/godz           120 ton/godz            27 ton/godz
Soja                           150 ton/godz              80 ton/godz            24 ton/godz
Kukurydza                 152 ton/godz           114 ton/godz            25 ton/godz
Jęczmień                   109 ton/godz              65 ton/godz            22 ton/godz
Owies                          58 ton/godz              36 ton/godz            13 ton/godz

WYDAJNOŚĆ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I 
CHARAKTERYSTYKA 
1 – elastyczny wąż gumowy .......................................................................... 18 cm х 2 m
2 –  giętkie węże ze stali nierdzewnej ......................................................... 18 cm х 2 m
1 – giętki wąż ze stali nierdzewnej .............................................................. 18 cm х 0,7 m
1 – rura aluminiowa ....................................................................................... 18 cm х 1,3 m
2 – rury aluminiowe ........................................................................................ 18 cm х 2,2 m
1 – dysza aluminiowa .................................................................................... 18 cm х 91 cm 
1 – dysza podłogowa z uchwytami ............................................................... 18 cm х 1,2 m
1 – dysza na kółkach ...................................................................................... 18 cm

Ze względu na rozwój technologiczny dane techniczne i charakterystyka zawarte w prospekcie mogą ulec zmianie. 

Opatentowane w Kanadzie i USA

 System zarządzania jakością ISO 9001



Wybierz najszybszy przenośnik ziarna na rynku
KRÓTKO MÓWIĄC NAJLEPSZY!

NAWET DO 163 TON/GODZ. PRZY ROZŁADUNKU PEŁNEGO SILOSU

163 ton/godz

• Nawet do 163 ton/godz. przy rozładunku pełnego silosu
• Konfiguracja węży jest bardzo ważna dla optymalizacji  
 transportu ziarna: jako pierwsze wykorzystuje się rury ze  
 stali nierdzewnej i giętkie węże aluminiowe, następnie w  
 razie potrzeby węże gumowe 
• Aluminiowe dysze rozładowujące pełny silos oraz dysze  
 czyszczące posadzkę lub dysze do ostatecznego 
 oczyszczenia posadzki

• Strumień powietrza jest tak ustawiony, aby głośność   
 pracy maszyny została zredukowana. Specjalnie
 zaprojektowana technologia przelotu strumienia 
 powietrza znacznie zmniejsza hałas w czasie pracy
 maszyny

• rejestruje godziny robocze przenośnika   
• pozwala sprawdzić czy wałek przekazu mocy posiada  
 optymalną liczbę obrotów 

GUMOWE AMORTYZATORY OSI 

• Redukują drgania podczas pracy 
• Zapewniają płynną jazdę podczas przewożenia maszyny  
 z dużą prędkością

Badania wykazały, że wyniki mogą się różnić w zależności od warunków, 
w których były przeprowadzone

Rem Enterprises Inc. gwarantuje, że każdy nowy Grain 
Vac 2700 w ciągu 2 lat od daty dostarczenia przez dilera 
dla klienta końcowego jest wolny od wad fabrycznych w 
odniesieniu do materiałów i wykonawstwa 

• Zastosowanie mają niektóre wyłączenia 
• Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji obsługi

Rem jest bardzo dumny ze swej sieci dilerów i przedstawicieli 
w Ameryce Północnej, Nowej Zelandii i w Europie. Magazyny 
części zamiennych znajdują się w Kanadzie, USA, Australii i 
we Francji skąd części zamienne będą dostarczane możliwie 
szybko. Nasz dział obsługi klienta jest zawsze gotowy udzielić
Państwu szybkiej pomocy i wsparcia. 

CZĘŚCI ZAMIENNE I SERWIS 

• GrainVAC umożliwia wykonywanie pracy w środowisku   
wolnym od pyłów oraz eliminuje niebezpieczeństwo związane  
z obsługą innych odkrytych systemów transportu ziarna 

• Konstrukcja maszyny pozwala na bezpieczną obsługę i 
swobodny dostęp w celu wymiany uszkodzonych części

• Wszystkie aspekty pracy Grain VAC zostały przetestowane pod 
wzglądem poprawności funkcjonowania i zgodności z 
przepisami BHP

• Specjalne łożyska środkowego ślimaka w przenośniku  
 wyładunkowym pozwalają na prawidłowe 
 transportowanie ziarna, chroniąc przed uszkodzeniami  
 spowodowanymi dużą wagą przenoszonego materiału 
• Łożyska w obudowie w ślimaku transportowym są   
 mocowane jednopunktowo

DOBRA KONSTRUKCJA OZNACZA NISKIE KOSZTY 
UTRZYMANIA

• Konstrukcja i system Grain VAC są opatentowane 
• Wysokiej jakości łożyska w przenośniku ślimakowym 
• Technologia High-Tech obniża koszty utrzymania 

JAKOŚĆ ZIARNA

• Niezależne testy dokonane przez elewatory zbożowe   
potwierdzają, że Grain Vac powoduje mniejsze uszkodzenia
cennego materiału siewnego niż konwencjonalne przenośniki  
pneumatyczne dużych prędkości  

•  Unikalna konstrukcja bębna oraz systemu wyrzutu pozwala   
na oddzielenie pyłu i ciał obcych z ziarna, a tym samym   
poprawia jego jakość   

EFEKTYWNOŚĆ

Konstruktorzy firmy Rem dokonują wszelkich starań, aby wyjść 
naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie ceny, komfortu 
pracy i wydajności maszyny  

• Składa się z niewielu części niewymagających 
 specjalnej obsługi 

• Obracana rura pozwala na zmianę kierunku wylotu   
 pyłu 
•Istnieje możliwość zakupu dodatkowych modułów w  
 celu dostosowania długości rury i kierunku wylotu
  pyłów

GWARANCJA

NOWOŚĆ 

SYSTEM TYLNEJ LINKI NAPINAJĄCEJ 

LICZNIK GODZIN PRACY I 
LICZNIK OBROTÓW 

WYDAJNOŚĆ

BHP

Franklin Becker (Burt, Iowa, USA)

„Ja i moi synowie zajmujemy się przewożeniem ziarna na zamówienie rolników. Posiadamy dwanaście przenośników Grain Vac począwszy 
od pierwszych modeli. Jesteśmy zachwyceni ich prostotą. Jedyne co musisz zrobić, to wsunąć wąż do ziarna i obserwować jego przepływ. 
Ciężarówka zapełnia się w ciągu kilku chwil. Wspaniale jest posiadać maszynę, która przetransportuje twoje ziarno efektywniej i sprawi, że 
masz więcej czasu na przyjemności. Grain Vac nawet w pewnym zakresie czyści ziarno poprzez usunięcie z niego pyłu.”

WYSOKIEJ JAKOŚCI ŁOŻYSKA W OBUDOWIE 
W ŚLIMAKU PRZENOSZĄCYM

• Części składane przenośnika są fabrycznie ustawione  
 w odpowiedniej pozycji 
• Poszczególne części przenośnika są zabezpieczane za  
 pomocą rygla zabezpieczającego
• Po wymianie elementów przenośnika albo łożysk odstęp  
 pomiędzy częściami składowymi a płytką wlotową nie  
 musi być ustawiany na nowo
• Konstrukcja systemu przenośnika pozwala na jego   
 rozłożenie i złożenie zawsze w prawidłowej pozycji

NOWOŚĆ 

 RYGLOWANE, SKŁADANE ELEMENTY 
PRZENOŚNIKA  

NISKI POZIOM HAŁASU 

• Bezproblemowe spasowanie bębna sitowego i płytki  
 wlotowej przenośnika transportowego 
• Brak konieczności stosowania wymiennych uszczelek  
 pomiędzy bębnem a wentylatorem

MODUŁOWA RURA WYDMUCHU PYŁU 

• Lepsza hermetyczność poprzez wyposażenie tylko w  
jedne drzwi

DUŻA WYDAJNOŚĆ PRZEŁADUNKOWA 

• Możliwość składania i rozkładania w 
 bezpośredniej bliskości od miejsca pracy
• 25,4 cm otwór wylotowy 
• Długość ślimaka transportowego
  - 4,9 m 
• Chronione górne łożysko ślimaka 
 transportowego

NOWOŚĆ 

UNIKALNA KONSTRUKCJA ŚLIMAKA 
TRANSPORTOWEGO

NOWOŚĆ 

BEZPROBLEMOWE SPASOWANIE CZĘŚCI 
WSPÓŁPRACUJĄCYCH 


