
Διασκορπιστής άχυρου –  
κατασκευαστής κρεβατιών 

Πίσω πόρτα «αυτό-φόρτωσης», τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη  

ΤΑΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ! 

 



Επιλέξτε το μηχάνημα σας από τον 
πιο ευρύ φάσμα μηχανημάτων 
στην αγορά και επωφεληθείτε από 
την εμπειρία του ηγέτη! 

Η εμπειρία στον διασκορπισμό 
άχυρου για τάϊσμα και στρώσιμο! 

Χάρη στην εμπειρία των 15 ετών, το 

φάσμα του Castor®+ προσαρμόζεται 

στην φάρμα σας: 2 είδη ροτόρων κοπής 

για να καλύπτουν τις ανάγκες του 

ταΐσματος και 6 τύποι χωρητικότητας 

ανάλογα με το μέγεθος του κοπαδιού 

σας. 

 

    Όλα τα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί με 
     τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν μέγιστη  
     αποδοτικότητα στον ελάχιστο χρόνο: 

• Ευκολότερο τάϊσμα 

• Γρήγορη και αποδοτική κοπή 

• Διασκορπισμός όλων των 

 διαφορετικών ζωοτροφών 

• Διασκορπισμός άχυρου  

εύκολα και βολικά 

• Ποιοτική τροφή 

 

 

Η βελτιστοποίηση αυτή θα 
επιτρέψει σε εσάς, τον 
εκτροφέα, να 
εξοικονομήσετε χρόνο!  

                           LUCAS.G :  

    Εφευρέτης του κανονικού εξαγωγέα  

              προϊόντος  ταΐσματος 



                                                 Διασκορπισμός άχυρου τάισμα – στρώσιμο  

                                                                    Πίσω πόρτα «αυτό-φόρτωσης» 
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Επιλέξτε την σύζευξη που ταιριάζει περισσότερο στο μηχάνημα 
σας και στις ανάγκες σας! 
 Αρθρωτή σύζευξη    Σταθερή σύζευξη   Σύζευξη 3 σημείων 

Ρυθμιζόμενη, προσαρμόζεται σε όλα 
τα μηχανήματα και επιτρέπει την 
ευελιξία και  την άνεση κατά την 
διάρκεια της οδήγησης. Ακολουθεί 
πλήρως τον γεωργικό ελκυστήρα. 

Ρυθμιζόμενο ??σε 3 θέσεις.. 

Υδραυλικό ποδαρικό 

Μόνο στο Castor®+ 20. 

Για να σταθεροποιήσετε το μηχάνημα 
σας στην σταθερή σύζευξη. 

Απεικόνιση 
πολλαπλών 
λειτουργιών 

Άνετο χειριστήριο 
Διαισθητικό ηλεκτρικό  
       χειριστήριο  Χειροκίνητος έλεγχος 

Μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις 
λειτουργίες που επιθυμείτε με 
την χρήση μόνο 3 δαχτύλων. 
Δώστε εντολές διαισθητικά 
και επιβλέψτε τις εργασίες 
σας . 

Έλα κουμπί για κάθε 
λειτουργία.Η απλότητα στην 
λειτουργία του ελέγχου. 
Μη διαθέσιμο στα 
Castor®+180 και 
Polyfeed®12. 

Οικονομία στην 
λειτουργία του ελέγχου. 
Διαθέσιμος στα 
Castor®+180 και 
Polyfeed®12. 

Χειριστήρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας! 

Ξεκινήστε και οδηγείστε το δικό σας Castor®+ R 

Συζεύξτε  το μηχάνημά σας και οδηγείστε εύκολα! 

 



 

   Ένα πλήρες φάσμα μηχανημάτων από 2 έως 18m3   

The Castor®+ δύναμη διαθέσιμη στην σύζευξη 
του μοντέλου! 
Ένα μηχάνημα 2 m3  
εξοπλισμένο με ρότορα τεμαχισμού Castor®+  

Το best-seller των διασκορπιστών αχύρων για 
τάισμα και στρώσιμο κρεβατιών ! 
Ένα μηχάνημα 3 m3 εξοπλισμένο με ρότορα τεμαχισμού 
Castor®+  

2 μοντέλα για διαφορετικές ανάγκες: 
available with only one chain-bed or with 2 
independent chain-beds «twin».???? 
Ένα μηχάνημα 6 m3 εξοπλισμένο με ρότορα 
τεμαχισμού Castor®+  

Η νέα χωρητικότητα του φάσματος των Castor+ ! 
Ένα μηχάνημα 8 m3 εξοπλισμένο με δύο ρότορες 
τεμαχισμού Castor®+  

15 χρόνια εμπειρίας στις υπηρεσίες 
διασκορπιςμόού αχύρου για δημιουργία 
κρεβατιών ! 
Ένα μηχάνημα 12 m3  για τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά 
στελέχη εξοπλισμένο με 3 ρότορες τεμαχισμού 
Polyfeed® 

Ένα μεγάλο μοντέλο για μεγάλες ανάγκες ! 
Ένα μηχάνημα 18 m3  
εξοπλισμένο με 3ρότορες τεμαχισμού Castor®+, είτε με 3 
ρότορες τεμαχισμού  Polyfeed®  
Ιδανικό  για την διασκόρπιση μεγάλων ποσοτήτων 
άχυρου για την δημιουργία κρεβατιών! 

                  Διασκορπισμός άχυρου για Τάισμα –& Στρώσιμο  

                                         Πίσω πόρτα «αυτό-φόρτωσης» 

Όποια και αν είναι η ποσότητα των προϊόντων θα βρείτε το μηχάνημα με την κατάλληλη 
χωρητικότητα που θα καλύπτει τις ανάγκες σας.  



Οι πόρτες 

Πίσω πόρτα «αυτό-φόρτωσης» 

Διαλέξτε την κατάλληλη πόρτα για τις ζωοτροφές 
σας. 

Πίσω πόρτα «αυτό-φόρτωσης» 600kg ή1200 kg. 

Αξιόπιστο και δυνατό. 

Είναι εξοπλισμένο με κυλιόμενες μπάρες επιτρέπει την 

ευκολότερη φόρτωση μπαλών. 

Διαθέσιμη μόνο στα Castor®+180   Διαθέσιμη στο Castor®+ 180. 
και Polyfeed® 12. 

Επωφεληθείτε  από τον εξοπλισμό και κάντε την φόρτωση ευκολότερη   

 Χειροκίνητη πόρτα  Πίσω πόρτα φόρτωσης 

 Σκάφη ανάμιξης 

Για την προσθήκη ξηράς τροφής 
προτείνεται η σκάφη ανάμιξης   
500 L Διαθέσιμη  για τα   
Castor+ 60 και + 30 

Δεύτερος σταθμός ελέγχου για την πίσω πόρτα «αυτό-φόρτωσης» 

Διαθέσιμος για τα Castor®+ 80, +60 και +30. 
Στις σειρές Castor+ 180 καιPolyfeed με πίσω πόρτα 
«αυτοφόρτωσης» 

   Φορτώστε το προϊόν σας! 



 

   Διασκορπισμός άχυρου για Τάισμα & Στρώσιμο  

                      Πίσω πόρτα «αυτό-φόρτωσης» 

 bedder Self-loading rear door 

   Για τον τεμαχισμό των μπαλών σας 

 2 είδη ροτόρων τεμαχισμού κατάλληλα για της ανάγκες σας : 

Για τυλιγμένη ενσίρωση με 
μακριά στελέχη  

Ρότορες τεμαχισμού για τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά 
στελέχη!  
Γρήγορος και δυνατός τεμαχισμός των ινών! 

Ρότορες τεμαχισμού για κοντά στελέχη. 
Δεν έχετε μακριά στελέχη? Φτάστε την απίστευτη επίδοση στο στρώσιμο. 
Διαθέσιμοι για το Castor®+ 180, Βασικός εξοπλισμός στο Polyfeed® 12. 

Για καλύτερο και γρηγορότερο τεμαχισμό οι ρότορες τεμαχισμού είναι εξοπλισμένοι με: 

Κόβουν τυλιγμένες μπάλες ενσίρωσης με μακριά 
στελέχη 
Η κίνησή τους  είναι δυναμική και αποδοτική με 
σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και τον βέλτιστο 
τεμαχισμό.  

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τεμαχισμό, ανάλογα με το 
προϊόν, από την καμπίνα του ελκυστήρα. Έτσι ο 
ρότορας κοπής διατηρείται δυναμικός.  
Εγγυάται καλύτερο αποτέλεσμα και πιο αποδοτικό 
και γρήγορο τεμαχισμό. Διαθέσιμη για τα μοντέλα 
CASTOR®+ . 

Η αλυσίδα: μεταφορά προϊόντος στους ρότορες τεμαχισμού  
Η αλυσίδα 

Εμπρόσθια και 
οπίσθια φορά 
κίνησης  

Αποσπώμενες Λάμες 

Οι λάμες της αλυσίδας μπορούν 
εύκολα να αποσυναρμολογηθούν! 
Δεν είναι συγκολλημένες αλλά 
βιδωμένες. Είναι 
κατασκευασμένες από βαρύ 
χάλυβα μεγάλης αντοχής.  

Τεντωτήρας αλυσίδας 

Για να προσαρμόζεται την αλυσίδα σας 
εύκολα και γρήγορα από την εξωτερική 
πλευρά του μηχανήματος.  

Διπλές αλυσίδες  

Διαθέσιμες μόνο για το Castor®+ 60 
Δύο αλυσίδες που λειτουργούν ανεξάρτητα και 
ταυτόχρονα.Πλεονεκτήματα : 
1) Φόρτωση 3 στρόγγυλων μπαλών: η πρώτη είναι σε 
επαφή με τον ρότορα τεμαχισμού ενώ οι επόμενες  δεν 
ασκούν πίεση την μπάλα που τεμαχίζεται.  
2)Φόρτωση δύο τετράγωνων μπαλών: η εμπρόσθια 
αλυσίδα μεταφέρει την πρώτη μπάλα στον ρότορα 
τεμαχισμού  ενώ η δεύτερη είναι ανενεργή. Η οπίσθια 
αλυσίδα θα ξεκινήσει να λειτουργεί όταν ο χειριστής 
αποφασίσει να διαμοιράσει το άχυρο με την δεύτερη 
μπάλα. 
3)Ασκείται μικρότερη πίεση στην αλυσίδα καθώς μόνο το 
μισό χρήσιμο φορτίο κινείται. 

 
Ειδικοί για κοντά στελέχη  



 

Ρυθμιστής ομαλής ροής 

LUCAS.G 
PATENT 

Ομαλή ροή στο τάισμα για να 
μην έχετε άλλα προβλήματα 
συσσώρευσης προϊόντος.! 

Το προϊόν ολισθαίνει 
και έπειτα πέφτει στο 
έδαφος.   

Με σκοπό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας η LUCAS έχει 
αναπτύξει δύο είδη εξαγωγέων προϊόντος  

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο τρόπους ταΐσματος  
Άμεσο τάϊσμα  Έμμεσο τάϊσμα μέσω τσουλήθρας  

Το προϊόν διανέμετε 
απευθείας στο έδαφος. 

Κανονικό τάισμα. 
Διασπορά άχυρου 
έως 18m. 

Εξαγωγή υγρού και 
κανονικού προϊόντος, 
ρυθμίζεται από τον 
ελκυστήρα. 
Περιστροφή 270°. 

   Ταΐστε το προϊόν σας 

Επιλέξτε είδος εξαγωγέα προϊόντος  για να ταΐσετε  

• Δεξιός πλάγιος εξαγωγέας  προϊόντος • Κανονικός εξαγωγέας προϊόντος  



 

Διασκορπισμός άχυρου για Τάισμα  & Στρώσιμο 

Πίσω πόρτα «αυτό-φόρτωσης» 

 

   Διαμοιράστε το άχυρο στην φάρμα σας  

You can spread straw 270° 

SΟ διαμοιρασμός άχυρου γίνεται έως 15m με τον κανονικό εξαγωγέα προϊόντος και έως 18m με 
την δεξιό πλάγιο εξαγωγέα προϊόντος. Στρώσιμο υγρού και κανονικού προϊόντος!  
 

   Οι διαστάσεις των μοντέλων 

’+ 

 



 

   Τα  Castor+ εν δράση 

Φόρτωση 

Τάϊσμα 

Στρώσιμο  

 Castor®+180 

Polyfeed® 180 Polyfeed® 12 Castor®+80 Castor®+60 Castor®+60 Twin Castor®+30 Castor®+20 
Τάϊσμα ή 
στρώσιμο 

Χωριστικότητα 
φόρτωσης μπαλών Στρόγγυλη μπάλα ή 

άχυρο ∅ 2m maxi 
2 

+ 1 στην πίσω 
πόρτα 

2 1 
+ 1  στην πίσω 

πόρτα 
1 

+ 1  στην πίσω 

πόρτα 
2∅2m ή 2∅1,5 

1 + 1  στην πίσω  
πόρτα 

1∅1,8 or 1∅1,5m 
1 + 1  στην πίσω  

πόρτα 
1 

  Τετράγωνη μπάλα 
άχυρο ή σανό               

1,2 x 0,9 x 2,5 m 
2 

+ 1  στην πίσω 
πόρτα 

2 1 1 2 1 1 

  Τετράγωνη μπάλα 
άχυρο ή σανό              

1,2 x 1,2 x 2,5 m 
1 

+  στην πίσω 
πόρτα 

1 1 1 1 1 1 

  Στρόγγυλη μπάλα 
τυλιγμένη ενσίρωση     
∅ 1,5 x 1,2 m 

1 
+  στην πίσω 

πόρτα 
1 

Κοντά στελέχη  

< 30 cm 
2 

+ 1  στην πίσω 

πόρτα 
1 

+ 1  στην πίσω 

πόρτα 
2 

+ 1  στην πίσω π 
όρτα 

1 
+ 1  στην πίσω  

πόρτα 
1 

  Τετράγωνη μπάλα  
τυλιγμένη ενσίρωση     

1,2 x 0,9 x 2 m 
1 

+  στην πίσω 
πόρτα 

1 
Κοντά στελέχη 

 < 30 cm 
1 

+ 1  στην πίσω 

πόρτα 
1 2 1 1 

 Μήκος διαμοιρασμού 
άχυρου Άχυρο - Σανός 18 m 18 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 

 Χρόνος Προϊόν σε μπάλα 
Απώλεια τροφής 

(ξηρή τροφή 30 ή 35%) 
Τάισμα ή διαμοιρασμός άχυρου μεταξύ μέγιστος χρόνος 2 έως 7 λεπτά για κάθε μπάλα, εξαρτάται από 

το προϊόν και την συσκευασία.or 

   Castor®+ R επιδόσεις 



 

Διασκορπισμός άχυρου για Τάισμα  & Στρώσιμο  

Πίσω πόρτα «αυτό-φόρτωσης» 

Ο αντιπρόσωπος σας σας συντροφεύει 

Ο αντιπρόσωπός σας, ως συνεργάτης της LUCAS, μένει στην διάθεσή σας για να σας βοηθήσει με την χρήση και την συντήρηση του μηχανήματός σας. Εάν 
κριθεί απαραίτητο οι τεχνικοί της Lucas είναι στην διάθεσή σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους για : 

Τα φίλτρα σας 

• Διατηρήστε τα φίλτρα σας. Κάντε μία αλλαγή κάθε χρόνο. 

Τα μαχαίρια σας 

• Διατηρήστε τα μαχαίρια σας για καλή 
κοπή! Για την καλύτερη λειτουργία των 
μαχαιριών σας αντικαταστήστε τα μόλις 
κριθεί απαραίτητο. 

•  Διατηρήστε την αλυσίδα μεταφοράς σας. Για μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα, να θυμάστε να την ρυθμίζετε συχνά! 
Οι λάμες της αλυσίδας μεταφοράς μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα! 

Επίδειξη  

Ενδιαφέρεστε να δείτε το μηχάνημα εν δράση? 
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

Την αλυσίδα μεταφοράς σας 

Παρακαλώ επικοινωνήστε : 

• Με τον δικό σας αντιπρόσωπο της LUCAS 

• Απευθείας με την εταιρία LUCAS 

- με mail commercial@Lucasg.fr 
- ή τηλεφωνικώς 00 33 251654136 

mailto:commercial@Lucasg.fr


 

 

Feeder - Straw bedder 
Self-loading rear door 

SPECIFICATIONS 
 Castor®+180 

Polyfeed® 180 
Polyfeed® 12 castor®+80 Castor®+60 

Castor®+60 Twin 
castor®+ 30 castor®+ 20 

Χωρητικότητα δεξαμενής ενσίρωσης   (m3) 17,5 12 7,4 6 3,2 NC 
Χωρητικότητα φόρτωσης (m3) 16 10,5 6,7 5,5 2,75 NC 
Εσωτερικό μήκος κλειστή πόστα 4,9 3,83 3,65 3,08 1,45 1,08 

Ανοιχτή πόρτα 6,9 5,63 4,72 4,43 2,8 2,85 
 

Μπάλες για φόρτωση στρόγγυλες/ «μεγάλες» ∅1,8 x 1,2 m / 
      L 2,8 x 1,2 x 1,2 m 

∅1,8 / 5 2,8 m ∅1,8 / L 2,8 m ∅1,8 / 5 2,8 m ∅1,8 / 5 2,8 m ∅1,8 x 1,2 m / 
    L 2,8 x 1,2 x 1,2 m 

Τετράγωνες 1,2 x 1,2 x 2,5 m 1,2 x 1,2 x 2,5 m 1,2 x 1,2 x 2,5 m 1,2 x 1,2 x 2,5 m 1,2 x 1,2 x 2,5 m 1,2 x 1,2 x 2,5 m 
Βάρος χωρίς φορτίο (kg) 4500 3460 3040 2620 1970 1600 
Ωφέλιμο φορτίο(T) 7,1 5 4,4 2,8 2,3 0,7 
Άξονας / square of square of 90 square of 80 square of 70 square of 60 square of 60  
Συνολικό μήκος(m) 7,7/9,55 6,8 5,97/7,55 5,41 3,77 2,77/4,25 
Συνολικό ύψος                                            Δεξιός πλάγιος εξαγωγέας προϊόντος 2,88 2,7 2,25 2,11 2,07  

                                                                                                 Κανονικός  εξαγωγέας προϊόντος 2,88 2,7 2,88 2,46 2,43 2,38 
Συνολικό πλάτος                                        Δεξιός πλάγιος εξαγωγέας προϊόντος 2,45 2,48/3,24 2,5 2,27 2,21  
                                                                           Κανονικός  εξαγωγέας προϊόντος 

 
2,4  2,3 2,12 1,98 1,86 

                   Ύψος διανομής                                            Δεξιός πλάγιος εξαγωγέας προϊόντος 0,9 1,4 1,01 0,97 0,97  
                                                                           Κανονικός  εξαγωγέας προϊόντος 

 
1,4  1,3 1,5 1,5 NC 

                   Ύψος διαμοιρασμοί άχυρου                      Δεξιός πλάγιος εξαγωγέας προϊόντος 1,9 1,9 1,88 1,6 1,6  
                                                                           Κανονικός  εξαγωγέας προϊόντος 
 

3,2  NC 2,5 2,5 2,5 
                     Μήκος διαμοιρασμού άχυρου      Δεξιός πλάγιος εξαγωγέας προϊόντος 18 18 18 18 18  

                                                                          Κανονικός  εξαγωγέας προϊόντος 
 15  15 15 15 15/18 

(depending on environment) 

Ροή λαδιών (L/min) 
 

15-45 15-45 15-45 15-45 
(30-45 με σκάφη ανάμιξης) 

15-45 
(30-45  με σκάφη ανάμιξης)) 

30-60 

Ιπποδύναμη ελκυστήρα (HP) 80 65 70 65 65 65 

Λειτουργία Πίεσης (bars) 160/200 160/200 160/200 160/200 160/200 160/200 

Άνετος έλεγχος • •     
Διασισθητικός έλεγχος - - • • • • 

Χειροκίνητος έλεγχος   - - - - 
Κιβώτιο δύο ταχυτήτων       
2ος σταθμός ελέγχου - - • • • • 

Αρθρωτή σύζευξη - -    - 
Σταθερή σύζευξη   • • • - 
Σύζευξη 3 σημείων  - - - - -  
Υδραυλικό ποδαρικό  - • • • - 
Ηλεκτρικός clutch • - • • • - 
Σκάφη ανάμιξης 500 L - - - • • - 
Κανονικός  εξαγωγέας προϊόντος 

 
• - • • •  

Δεξιός πλάγιος εξαγωγέας προϊόντος      - 
Επιμήκυνση εξαγωγέα προϊόντος   - - • • • • 
Ρότορας τεμαχισμού Castor®+ Ρότορας τεμαχισμού  

επιλογής σας 
-     

Ρότορας τεμαχισμού Polyfeed®  - - - - 
Ρυθμιζόμενη Υδραυλική «χτένα» • -     
Ρυθμιζόμενη αλυσίδα       
Διπλή αλυσίδα - - - • - - 
Πίσω πόρτα «αυτοφόρτωσης»  600 kg ή 650 kg - -     
Πίσω πόρτα «αυτοφόρτωσης»  1200 kg - - • • • - 
Πίσω πόρτα ανύψωσης • - - - - - 
Υδραυλική πίσω πόρτα όχι για φόρτωση  • - - - - - 

Για όλα τα μοντέλα •Επιλογή  – Μη διαθέσιμο Τα μηχανήματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας 
  

Siege Social : 22 rue du stade - BP 9 - 85130 La Verrie - France - Tel. : +33 (0)2 51 65 41 36 - Fax : +33 (0)2 51 65 41 51 E-mail : lucasg@lucasg.fr - E-mail 

commercial : commercial@lucasg.fr - web : www.lucasg.com 

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - RCS LA ROCHE SUR YON B 547 150 730 - SIRET 547 150 730 00026 - Code NAF 2830 Z Code TVA intra 
communautaire FR 63 547 150 730 

mailto:lucasg@lucasg.fr
mailto:commercial@lucasg.fr
http://www.lucasg.com/

