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OWIJARKI

SAMOZAŁADOWCZE

hale udojowe dojarki rurociągowe wozy paszowe

roboty paszowe stacje paszowe świetliki / okna przesuwne

wydajność to nasz wspólny cel



Firma EUROMILK - producent wysokiej klasy wozów paszowych RINO oraz 
urządzeń udojowych EUROMILK - oddaje do Państwa dyspozycji wyjątko-
wy produkt, ułatwiający wykonywanie prac sezonowych, związanych z przy-
gotowywaniem paszy dla zwierząt. Owijarka samozaładowcza EUROMILK 
SCORPIO z przednim załadunkiem to produkt najwyższej jakości w przystęp-
nej cenie, spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA

DANE TECHNICZNE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

OWIJARKA SAMOZAŁADOWCZA EUROMILK SCORPIO

SZEROKOŚĆ 2,60 m

WYSOKOŚĆ 2,40 m

DŁUGOŚĆ ROBOCZA / TRANSPORTOWA 6,10 m / 4,20 m

MASA MASZYNY (BEZ STAWIACZA BEL / ZE 
STAWIACZEM BEL) 1100 kg / 1280 kg

MAKSYMALNA MASA BELI 1000 kg

NAPĘD HYDRAULICZNY

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY OD 30 KM

ŚREDNICA OWIJANYCH BEL 1,20 m - 1,50 m

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO:

 Automatyczne docinanie folii
 Automatyczne (komputerowe) sterowanie owijarką
 Stawiacz bel
 Zawieszenie tandemowe
 Uchwyt na dodatkowych 5 folii
 Uchwyt na dodatkowe folie do przedniego zaczepu ciągnika
 Zaczep do TUZ
 Kamera do współpracy z prasą belującą
 Oświetlenie drogowe

Stal najwyższej jakości, wykorzystana 
podczas procesu produkcji, gwarantuje 
długi okres eksploatacji

Możliwość agre-
gowania owijarki 
SCORPIO z prasą 
belującą znacznie 
skraca czas pracy 
i obniża koszty

Podajnik folii 750 
mm, gwarantujący 
wydajność podczas 
owijania bel

Hydrauliczne roz-
kładanie: pozycja 
robocza / trans-
portowa

Przedni załadunek - 
idealne rozwiązanie, 
ograniczające ilość 
wykonywanych ma-
newrów podczas 
pracy

Nisko zawieszony środek 
ciężkości, duży rozstaw kół 
oraz szerokie ogumienie 
400/60x15,5 w standardzie, 
zapewniają stabilność i kom-
fort pracy w każdym terenie

Unikalna kon-
strukcja maszy-
ny zabezpiecza 
belę przy roz-
ładunku przed 
uszkodzeniem

* Maszyna zgodna z CE. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkowanych maszynach 
w zakresie wyposażenia i stosowanych rozwiązań technicznych bez uprzedniego informowania o nich.


