
Luonnollista
tuottavuutta

Murska suurtehomyllyt
W-Max 40  •  Murska 4000



 Murska 4000

Murska 4000 on uusi tuote suurille tiloille tai urakointiin. Kapasiteetti on jopa 100 tn/h maissilla ja 
80 tn/h puintikostealla viljalla. Koneessa on hyödynnetty samaa luotettavaa ja tehokasta valssimylly-
tekniikkaa kuin valikoiman pienemmissä myllyissä. 

Litistetyn viljan siirto murskausyksiköiden alta ja purkukuljetin on toteutettu varmatoimisella matto-
kuljettimella. 

Myllyn runko on toteutettu modulaarisesti, joten siihen voi lisätä kapasiteettitarpeen
lisääntyessä vielä yhden mylly-yksikön aiempien lisäksi. 

Murska W-Max 40 on huipputehokas ammattilaisille suunnattu, viimeistä yksityiskohtaa myöten 
hiottu tuote. Kapasiteetti on jopa 100 tn/h maissilla ja 80 tn/h puintikostealla viljalla. 
Koneessa on hyödynnetty samaa W-Max tekniikkaa kuin Murska W-Max 20:ssa. 
Myllyn voidaan varustaa baggerillä tai mattokuljettimella.

 Murska W-Max 40

Tekniset tiedot takasivulla

Murska W-Max on tehopakkaus, jota on myös vaivaton 
käyttää. Energiantarve on pieni suhteessa kapasiteettiin.
Hiertävällä litistystekniikalla päästään täydelliseen murs-
kaustulokseen. W-valssi soveltuu kaikille rehuviljoille sekä 
kuivana että puintikosteana: kaura, ohra, vehnä, maissi, 
herne, härkäpapu ja seosviljat. 

Murska W-Max on miellyttävän hiljainen ja suorastaan 
mukava käyttää. Litistysasteen säätö on helppoa ja tarve 
vähäistä. Huoltokohteet ovat hyvin esillä. Edistyksellinen 
ohjausjärjestelmä (lisävaruste) vapauttaa käyttäjän mietti-
mästä säilöntäaineen annostelua ja litistettyjä viljatonneja.
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Tekniset
tiedot

WMax C40 Murska 4000
Litistysteho max 100 t/h* 100 t/h* 

Voimantarve Min. 240 kW Min. 200 kW

Suppilon tilavuus / lisäsäiliö 4000 / 2300 l 3300 / 5600 l

Purkukuljettimen nostokorkeus 4100 mm 3700 mm

Pituus 7370 mm B 7400 - 11500 mm BC

Leveys 2535 mm B 2500 mm BC

Paino 6200 kg B 8500 kg BC

Lastauskorkeus 3120 mm 3119 mm

MURSKAUSYKSIKKÖ

Karkaistut kiekot / valssit 78 kpl 8 kpl 1000 mm

Valssien suojamagneetit x x

Kivenerottelu x x

LISÄVARUSTEET

Elevaattorin jatko - -

Sähkökäyttö - -

Lisäaineannostelija - -

Automaattinen rasvausjärjetelmä x x

W-Data x -

Säilöntäaineen lisäys x x

Purkukuljetinvaihtoehdot B/E/BC/FA BC

Alustavaihtoehdot Max Modulaarinen

Ilmajarrut x x

Bagger = B   Elevaattori = E   Mattokuljetin = BC   Purkuruuvikuljetin = FA

Monitoimialusta = M   Max alusta = Max   Hinausvarustus = S  Nostolaite kolmipistekiinnitys = NK  
Kuljetusalusta = K    * Herne/härkäpapuseosviljoilla kapasiteetti voi olla huomattavasti pienempi

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia.


