
Μηχάνημα εκφόρτωσης– ανάμιξη προϊόντων  
    για τάισμα-διασκόρπισης άχυρου για στρώσιμο κρεβατιών 

 Τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη 

ΤΑΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ! 



Ένα ευρύ φάσμα μοντέλων, 
για πολλαπλές χρήσεις στον 
τομέα της ανάμειξης 
προϊόντων! 

Το ευρύ φάσμα του Castormix σχεδιαστικέ με σκοπό να 

εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες σας: 4 όγκοι από 

6 έως 18 m3 , 2 είδη ροτόρων τεμαχισμού, 2 είδη 

φόρτωσης (πόρτα ή δαγκάνα). Τα δικά μας μηχανήματα 

ανάμιξης τροφών  επωφελούνται από τα 

πλεονεκτήματα της σειράς του Castor+: ρότορες 

τεμαχισμού Castor+, Κανονικός εξαγωγέας προϊόντος, 

αλυσίδα μεταφοράς προϊόντων στους ρότορες κοπής. 

Όλοι οι παραπάνω εξοπλισμοί σας προσφέρουν 

ασφάλεια και αποδοτικότητα σε κάθε εργασία: 

• Φορτώστε εύκολα το προϊόν με κάποιο μηχάνημα ή 

με «αυτό-φόρτωσης» 

• Καταλήξτε εύκολα σε ένα αφράτο μίγμα 

• Ταΐστε και στρώστε το άχυρο με άνεση 

• Εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους 

Επιλέξτε ένα μηχάνημα που 
εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. 
Εύκολο στην φόρτωση, 
ιδανικό στην ανάμιξη, το 
τάισμα και το στρώσιμο 
κρεβατιών! 



Μηχάνημα εκφόρτωσης– ανάμιξης 

προϊόντων για τάισμα-διασκόρπιση 

άχυρου και στρώσιμο κρεβατιών 
Τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη 
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Επιλέξτε την σύζευξη που ταιριάζει περισσότερο στο μηχάνημα 
σας και στις ανάγκες σας! 

Προσαρμόζεται σε όλα τα 
μηχανήματα και επιτρέπει την 
ευελιξία και  την άνεση κατά την 
διάρκεια της οδήγησης. 
Το μηχάνημα ακολουθεί πλήρως τον 
γεωργικό ελκυστήρα.. 
Διαθέσιμο για τα Castormix®+ 60 
και +80 

Ρυθμιζόμενη έλξη σε 3 θέσεις  
Βσικός εξοπλισμός των 
Castormix®+ 180 και  Abeille® 12. 
Προαιρετικός εκοπλισμός των 
Castormix®+ 60 και + 80. 

Για να σταθεροποιείται το 
μηχάνημά σας κατά την 
σταθερή σύζευξη. 

Απεικόνιση 
πολλαπλών 
λειτουργιών 

Οδηγήστε ένα 
εγκεκριμένο 
μηχάνημα! 

Άνετο χειριστήριο C 

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

Χειροκίνητος έλεγχος 

Οικονομία στην λειτουργία 
του ελέγχου. Διαθέσιμο 
μόνο στο Abeille® 12. 

   Συζεύξτε γρήγορα το μηχάνημά σας και οδηγείστε εύκολα! 

Έλεγχοι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις σας! 

   Αρθρωτή σύζευξη   Σταθερή σύζευξη  Υδραυλικό ποδαρικό 

   Ξεκινήστε και οδηγείστε το δικό σας Castor®+ R! 



 

Μηχάνημα εκφόρτωσης–ανάμιξη προϊόντων 
για τάισμα-διασκόρπιση άχυρου και 

στρώσιμο κρεβατιών 
Τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη 

   Ένα πλήρες φάσμα μηχανημάτων, από 6 έως 18 m3 

Ένα μηχάνημα  χωρητικότητας 6m3 εξοπλισμένο με: 
1 ρότορας τεμαχισμού Castor®+ για τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη. 

Ένα μηχάνημα  χωρητικότητας 8m3 εξοπλισμένο με: 
2 ρότορες τεμαχισμού Castor®+ για τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη. 

Ένα μηχάνημα  χωρητικότητας 12m3 εξοπλισμένο με: 
3 ρότορες τεμαχισμού Abeille® για κοντά στελέχη. 

              Κανονικός εξαγωγέας προϊόντος                           Κυκλική δαγκάνα                   Πίσω πόρτα ανύψωσης 
                     και σκάφη ανάμιξης           ανύψωσης ενσίρωσης            

Ένα μηχάνημα  χωρητικότητας 18m3 εξοπλισμένο με: 
• Είτε 3 ρότορες τεμαχισμού beater-bars Castor®+ για 

τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη. 
• Είτε 3 ρότορες τεμαχισμού Abeille® για κοντά 

στελέχη.  

•  

•  

Επιλέξτε το μηχάνημα ανάμιξης που προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες σας: 

διαφορετικές χωρητικότητες, δαγκάνα ή πίσω πόρτα ανύψωσης 



 

 

 

Οι υποδοχείς της αρπάγης βρίσκονται                                                  
πάνω από τον βραχίονα προκειμένου 
να αποφευχθεί η επαφή με την 
ενσίρωση.   

 

 

  

 
 

  

 

                     Κοπή και φόρτωση ενσίρωσης                            Φόρτωση μπαλών 

Αρπάγη για εκφόρτωση ενσίρωσης 

Για μία βέλτιστη φόρτωση 
• Μια καθαρή κοπή στην ενσίρωση: 

Καμπυλωτή δαγκάνα με αυτόματη ξύστρα 
• Εισαγωγή προϊόντος  στην δεξαμενή ανάμιξης: 

Στρογγυλεμένη αρπάγη και περιορισμένο κενό μεταξύ 
αρπάγης και δεξαμενής ανάμιξης 

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: μπράτσο και στιβαρή αρπάγη 

Αξιόπιστη και δυνατή Δοκοί μηχανήματος σε σχήμα U 

Διαθέσιμη στα Castormix®+ 80 και 60 

Κόψτε την ενσίρωση και φορτώστε απλά 

Εξοπλισμός που θα σας βοηθήσει 

 
Πλάγια Πόρτα καθαριότητας 

Για την αποφυγή απώλειας 
ενσίρωσης 
επιτρέπει καλύτερη προσέγγιση της 
ενσίρωσης στο σιλό.  
Διαθέσιμο για τα  Castormix®+ 80 
και 60 

Σκάφη ανάμιξης  500 L 

Για να τοποθετήσετε ξηρό 
προϊόν προτείνουμε  την σκάφη 
ανάμιξης 500L. Διαθέσιμη για το 
Castormix®+ 60 

2ος σταθμός ελέγχου  
για τη δαγκάνα  

(Προαιρετικός εξοπλισμός 
για το Castormix®+ 60) 
Για καλύτερη ορατότητα 
κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας φόρτωσης. 

   Φορτώστε εύκολα με αρπάγη... 

Οι δοκοί υποστήριξης του μηχανήματος σε σχήμα U 
προστατεύουν το μηχάνημα. Αποτρέπουν την 
παραμόρφωση της δεξαμενής ανάμιξης χαρίζοντας 
στο μηχάνημα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  
 



 

Μηχάνημα εκφόρτωσης– ανάμιξη προϊόντων 
για τάισμα-διασκόρπισης άχυρου για 

στρώσιμο κρεβατιών 
Τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη 

 ... καθώς και με την πίσω πόρτα ανύψωσης 
Διαθέσιμη μόνο για τα  Castormix®+ 180 / Abeille® 180 

Οι πόρτες 
Πίσω πόρτα ανύψωσης 

Διαθέσιμη για τα Castormix®+ 180 /Abeille®180 

   Οι διαστάσεις των μοντέλων 

Abeille®+ 12 Castormix®+ 180 

   Οι αποδόσεις του Castormix® 
 

Castormix®+ 60 Castormix®+ 80 Abeille® 12 Castormix®+ 180 

 
 
 

Τάισμα 
 

η 
 

στρώσιμο 
«κρεβατιών» 

 
 

Χωρητικότητα 
 

φόρτωσης 

Στρόγγυλες μπάλες σανός ή άχυρο 0 maxi 2 m 
1 1 2 

2 
+ 1 στην πίσω πόρτα 

Τετράγωνες μπάλες σανός ή άχυρο 1,2x0,9x2,5 m 
1 1 2 

2 
+ 1  στην πίσω πόρτα 

Τετράγωνες μπάλες σανός ή άχυρο 1,2x1,2x2,5 m 1 1 2 
+ 1  στην πίσω πόρτα 

Στρόγγυλες μπάλες τυλιγμένη ενσίρωση ∅1,5x1,2 m 1 1 1 
Κοντά στελέχη < 30 cm 1 

+ 1  στην πίσω πόρτα 
Τετράγωνες μπάλες τυλιγμένη ενσίρωση  1,2x0,9x2 m 1 1 1 

Κοντά στελέχη < 30 cm 1 
+ 1  στην πίσω πόρτα 

Μήκος διαμοιρασμού 
άχυρου Άχυρο - Σανός 

15 m 15 m 18 m 18 m 
Χρόνος 

Προϊόν σε μπάλα 
 

Απώλεια τροφής (ξηρή τροφή 30 ή  35 %) 

Τάισμα η διαμοιρασμός άχυρου μεταξύ  2 και 7 λεπτών max για κάθε μπάλα, ανάλογα με  την συσκευασία και το 
προϊόν 

 

Διαθέσιμη για το  Abeille®180 

 

Υδραυλική πίσω πόρτα  



...για παρακολούθηση και λειτουργία της φάρμας σας 
Τα κουτιά ζυγίσματος έχουν την δυνατότητα σύνδεσης και / ή με ηλεκτρονικό υπολογιστή  

Έτσι θα παρακολουθείτε και θα μοιράζεστε εύκολα τα δεδομένα σας, θα διαχειρίζεστε το τάισμα, το κοπάδι και τα κόστη σας 

Προγραμματιστικό κουτί ζυγίσματος (προαιρετικό) EZ 3400 

•    Στο μενού απεικονίζονται ο αριθμός των φορτώσεων, το συνολικό βάρος και το     
μέσο βάρος 

• Μέχρι και 99 συνταγές από μία λίστα με 200 συστατικά(EZ3400) 

Απεικόνιση της ποσότητας που αναμιγνύεται κατά 
την διάρκεια της φόρτωσης /εκφόρτωσης  

Αξιόπιστα κουτιά ζυγίσματος…. 

... μπορούν να εξοπλισθούν με δεύτερη οθόνη. 

((to)) 

Ασύρματη δεύτερη οθόνη CAB CONTROL 400 

• Μεγαλύτερη άνεση : απεικόνιση του βάρους από την καμπίνα του ελκυστήρα 

• Οπτικός και ακουστικός συναγερμός : για καλύτερο έλεγχο 

   Ετοιμάστε ένα σωστό και ακριβές τάισμα 

Επειδή ένα καλά μετρημένο τάισμα είναι ένα ποιοτικό τάισμα, η LUCAS     
προτείνει ένα σύστημα ζυγίσματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. 
Διαθέσιμο σε όλα εκτός του Abeille® 12 



 

Μηχάνημα εκφόρτωσης– ανάμιξη προϊόντων 
για τάισμα-διασκόρπισης άχυρου για 

στρώσιμο κρεβατιών 
Τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη 

   Για τον τεμαχισμό των μπαλών σας 

2 είδη ροτόρων τεμαχισμού κατάλληλα για τις ανάγκες σας : 
Ρότορες τεμαχισμού Castor®+ Ρότορες τεμαχισμού Abeille® 

Ρότορες τεμαχισμού για τυλιγμένες μπάλες 
ενσίρωσης με μακριά στελέχη.  
Γρήγορος και δυνατός τεμαχισμός των ινών. 
Εκτός από το Abeille® 12 

Για κοντά στελέχη 

Ρότορες τεμαχισμού για κοντά στελέχη.  
Δεν έχετε μακριά στελέχη? Φτάστε την απίστευτη επίδοση στο στρώσιμο.  
Βασικός εξοπλισμός για το  Abeille® 12. Διαθέσιμο για το Castormix®+ 
180. 

Για τον βέλτιστο και γρήγορο τεμαχισμό, οι ρότορες μας είναι εξοπλισμένοι με: 
Μαχαίρια σε σχήμα V Ρυθμιζόμενη υδραυλική «χτένα» 

Κόβουν τυλιγμένες μπάλες  ενσίρωσης με 
μακριά στελέχη. 
Η κίνησή τους  είναι δυναμική και αποδοτική 
ώστε να εξοικονομούν χρόνο και να 
πετυχαίνουν  βέλτιστη κοπή. 

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. 
Διαθέσιμο για το μηχάνημα Castormix®+ 180 και 80 
Και για τις σειρές Castormix®+ 60. 
 

Η αλυσίδα: μεταφορά προϊόντος στους ρότορες τεμαχισμού  

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. 
 

 

LUCAS.G 
PATENT 

Για  τυλιγμένη ενσίρωση 
με μακριά στελέχη 

Η αλυσίδα 



 

• Περιστρεφόμενος εξαγωγέας προϊόντων 

Επιλογή εξαγωγέα προϊόντος για τάισμα 

• Δεξιός εξαγωγέας προϊόντος 

Κανονικό τάϊσμα. 
Το στρώσιμο κρεβατιών  
μπορεί να φτάσει τα 18m. 
Διαθέσιμο μόνο για το  
Abeille® 12. 
 

• Κουβούκλιο ταΐσματος 

Για να έχετε εύκαμπτη και άνετη 
ανάμιξη , ένα κουβούκλιο είναι 
τοποθετημένο στο πίσω μέρος της 
δεξαμενής ανάμιξης. 

Για ομαλή διαδικασία 
ταΐσματος και όχι άλλα 
προβλήματα ανεπιθύμητης 
συσσώρευσης προϊόντος! 

LUCAS.G 
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Υγρό και κανονικό 
προιόν, ρυθμίζεται 
από τον ελκυστήρα.  
Περιστροφή 270° 
Μη διαθέσιμο για το 
Abeille®12. 

• Κανονικός εξαγωγέας προϊόντος 

Διαθέσιμο 
για το 
Abeille® 
12. 

Το προϊόν ολισθαίνει 
στην τσουλήθρα και 
έπειτα πέφτει στο 
έδαφος. 

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο τρόπους ταΐσματος 

Με σκοπό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας η LUCAS έχει αναπτύξει 
τρία είδη εξαγωγέων προϊόντος: 
Τάϊσμα και στρώσιμο 

 

• Άμεσο τάισμα • Έμμεσο τάισμα μέσω τσουλήθρας 

Το προϊόν διανέμεται 
απευθείας στο 
έδαφος. 

• Περιστρεφόμενος εξαγωγέας προϊόντων 

   Αναμίξτε, ταΐστε και διανείμετε το προϊόν σας  



 

Μηχάνημα εκφόρτωσης– ανάμιξη προϊόντων 
για τάισμα-διασκόρπισης άχυρου για 

στρώσιμο κρεβατιών 
Τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη 

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. 

Την αλυσίδα μεταφοράς σας 

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

Τα μαχαίρια σας 

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

Give a new youthful 
to your machine ! 

Your LUCAS approved dealer is staying at 
your disposal for renovating the machine 

before reselling it 

Επίδειξη  

Παρακαλώ επικοινωνήστε : 

• Με τον δικό σας αντιπρόσωπο της LUCAS 

• Απευθείας με την εταιρία LUCAS 

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

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

mailto:commercial@Lucasg.fr


 

 

Μηχάνημα εκφόρτωσης– ανάμιξη προϊόντων 
για τάϊσμα-διασκόρπισης άχυρου για 

στρώσιμο κρεβατιών 
Τυλιγμένη ενσίρωση με μακριά στελέχη 

Προδιαγραφές 
  

CASTORMiX®+ 180 

ABEILLE® 180 ABEILLE® 12 CASTORMIX®+ 
80 CASTORMIX®+ 

60 
Χωριτικ V Χωρητικότητες (m3) 175 12 7,4 6 

Όγκος δεξαμενής ενσίρωσης (m3) 18,7 11,8 7,9 6,45 
Χωρητικότητα φόρτωσης (m3) 16 10,5 6,7 5,25 

Εσωτερικό μήκος  (m) (κλειστή πόρτα ή δαγκάνα) 4,9 3,83 3,77 297 
Εσωτερικό μήκος  m) (ανοιχτή πόρτα) 6,9 5,63   

Μπάλες 
Στρόγγυλες / "Μεγάλες" ∅1,8 x 1,2 m  

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

Βάρος χωρίς φορτίο (kg) 4550 3460 3300 2870 
Ωφέλιμο βάρος (T) 6,3 5 3,3 22 

Άξονας square of 90 square of 80 square of 70 square of 60 
Ολικό μήκος (m) 72 6,8 5,84 509 

Ολικό ύψος (m) κουβούκλιο αναδιπλωμένο 2,82 2,7 2,35 2,33 
Ολικό ύψος (m)  κουβούκλιο σε θέση ανάμιξης  3,7 3,45 3,25 3,25 

Ολικό πλάτος (m) 2,4 2,65 2,31 231 
Ύψος εκφόρτωσης ενσίρωσης (m) 35 35   

Ύψος ταΐσματος (m) 1,4 1/1,4 1,5 1,5 
Ύψος διαμοιρασμού άχυρου (m) 3,2 1,9 2,5 2,5 

Βεληνεκές διαμοιρασμού άχυρου (m) 15 18 15 15 
Ροή λαδιού (L/mn) 15-45 15-45 20-45 20-45 
Ελάχιστο PTO (HP) 80 70 70 65 

Πίεση  (bars) 160/200 160/200 160/200 160/200 
Άνετο χειριστήριο ελέγχου  •   

Χειροκίνητος έλεγχος - 
 - - 

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων     
2ος σταθμός ελέγχου - - 

 • 
Αρθρωτή σύζευξη - - 

  
Σταθερή σύζευξη   • • 

Υδραυλικό ποδαρικό  - • • 
Ηλεκτρικός συμπλέκτης  - • • 

Δεξαμενή ανάμιξης 500 L - - - • 
Μη προγραμματισμένο ζύγισμα • - • • 

Προγραμματισμένο ζύγισμα • - • • 
Κανονικός εξαγωγέας προϊόντος  - 

  
Δεξιός εξαγωγέας προϊόντος - 

 - - 

Περιστρεφόμενος εξαγωγέας προϊόντος - •  - 

Επιμήκης εξαγωγέας προϊόντος σε σχήμα U - - • • 
Κουβούκλιο ανάμιξης     

Ρότορας τεμαχισμού Castor+  - 
  

Ρότορας τεμαχισμού Abeille •  - - 

Ρυθμιζόμενη υδραυλική «χτένα» • - •  
Ρυθμιζόμενη αλυσίδα     

Πίσω πόρτα ανύψωσης • - - - 

Υδραυλική πίσω πόρτα όχι για φόρτωση • - - - 

Αρπάγη εκφόρτωσης στρόγγυλης ενσίρωσης - - 
  

Πλάγια πόρτα καθαριότητας - - • • 

Τα μηχανήματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας 

Για όλα τα μοντέλα •Επιλογή  – Μη διαθέσιμο 


