
ozy paszowe pojawiły się w Polsce 
ok. 20 lat temu i już wówczas ho-
dowcy zadawali sobie pytanie, jaki 

system mieszania wybrać – ten z piono-
wym ślimakiem czy poziomymi ślimaka-
mi. Maszyny w przypadku obu systemów 
gabarytowo są bardzo podobne a jej wiel-
kość dobierana jest w zależności od zapo-
trzebowania na paszę. Co zatem stanowi 
różnicę oprócz układu mieszająco-tnące-
go? Tą różnicą  jest czas. Czas pracy, który 
przekłada się na oszczędności

Jednak poziomy

Zespół mieszająco-rozdrabniający sto-
sowany w wozach paszowych jest najważ-
niejszym elementem wyposażenia tych 
maszyn. Ma on za zadanie wymieszać 
składniki dawki paszowej, bardzo zróżni-
cowane pod względem właściwości fizycz-
nych, tak aby przygotowana pasza była 
jednorodna pod względem rozmieszcze-
nia w całej masie poszczególnych jej kom-
ponentów oraz miała strukturę odpowied-
nią dla przeżuwaczy. Tak przygotowana 
homogeniczna dawka paszy uniemożliwia 
zwierzęciu selektywne wyjadanie poszcze-
gólnych składników, a równomiernie roz-
mieszczone w całej dawce nawet niewiel-
kie ilości witamin i składników mineral-
nych mogą być pobrane w takiej samej ilo-
ści przez wszystkie zwierzęta. 

Intensywność mieszania i rozdrabnia-
nia zależy od liczby ślimaków, ich budo-
wy, prędkości obrotowej i kierunku ob-
rotów. Podstawową zaletą wozów paszo-
wych z poziomymi mieszadłami ślimako-
wymi jest bardzo duża wydajność miesza-
nia i uzyskiwana jednorodność paszy. Ten 
system mieszania pozwala na rozdrab-

nianie objętościowych składników pa-
szy nawet sprasowanych, zarówno w bele 
prostopadłościenne, jak i cylindryczne. 
Firma Blattin wyposaża swoje maszyny 
w unikatowy system regulowanych prze-
ciwnoży co umożliwia dostosowanie cza-
su cięcia i mieszania do indywidualnych 
potrzeb hodowcy. 

Poziome wozy paszowe Blattin King rozdrabniają perfekcyjnie i w krótkim czasie. 
Gdzie tkwi tajemnica ich przewagi nad innymi rozwiązaniami?

Tajemnica patentu

Blattin King 11 WT wyróżnia się opatentowanym systemem rozdrabniająco-mieszającym Free 
Flow Mix, składającym się z czterech wałów ślimakowych, z których dwa dolne z obrotowymi 
nożami tnącymi umieszczonymi na obwodzie zwojów ślimaków biegną przez całą długość skrzyni, 
natomiast dwa górne ze specjalnie ukształtowanymi zwojami są krótsze i o mniejszej średnicy.
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Wozy paszowe Blattin King charakteryzują się bogatym 
wyposażeniem standardowym. Wyposażone są m.in. 
w wałek wsteczny ślimaków (możliwość cofnięcia 
ślimaków) i śrubę bezpieczeństwa (zabezpiecza 
przekładnie przed uszkodzeniami). Standardowo 
oferowane jest programowalne urządzenie wagowe 
oraz rozładunek za pomocą przenośnika łańcuchowego, 
hydraulicznie uruchamianego.

Wozy paszowe z poziomymi ślimakami zaliczane są do maszyn z tzw. wymuszonym obiegiem paszy.  
Zaletą tego systemu mieszania jest to, że komponenty paszy różniące się strukturą czy zawartością  
suchej masy są ze sobą jednolicie wymieszane, tworząc paszę o homogenicznej strukturze.

Wóz Blattin King 11 WT z frezem, o pojemności wanny 11 m3. Wóz ten może współpracować z cią-
gnikami o niewielkiej mocy, miesza w bardzo krótkim czasie, jednocześnie oszczędzając paliwo.

Co cztery to nie jeden

System mieszadeł ślimakowych po-
ziomych wyposażony może być w dwa 
lub cztery ślimaki. W ten ostatni system 
uzbrojone są wozy paszowe Blattin serii 
King. Wozy Blattin King to młody pro-
dukt na polskim rynku, jego konstrukcja 
opracowana i opatentowana została przez 
włoską firmę Zago, posiadającą prawie 
30-letnie doświadczenie w konstrukcji 
wozów paszowych.

W serii King użytkownika na pewno 
przekona system Free Flow Mix składa-
jący się z czterech wałów ślimakowych, 
z których dwa dolne z obrotowymi no-
żami tnącymi umieszczonymi na ob-
wodzie zwojów ślimaków biegną przez 
całą długość skrzyni, natomiast dwa gór-
ne ze specjalnie ukształtowanymi zwo-
jami są krótsze i o mniejszej średnicy. 
Dolne ślimaki o wysokiej wytrzymało-
ści i znacznej grubości (15 mm) współ-
pracują z dwoma listwami ząbkowanych 
i regulowanych z zewnątrz przeciwnoży. 
Perfekcyjne rozdrabnianie balotów, na-
wet wilgotnych, rozdrabnianie bez ście-
rania, dokładne cięcie na długości dosto-
sowane do wymagań zwierząt, jednolite 
i dokładne wymieszanie produktów, na-
wet przy niepełnym załadunku oraz ob-
róbka bez szarpania i kompresji to pod-
stawowe zalety tego systemu.

Szybki i oszczędny

Do bardzo ważnych zalet systemu Free 
Flow Mix należy też bardzo krótki czas 

pracy do uzyskania jednorodnego TMR-u. 
Konsekwencją powyższego jest oszczęd-
ność czasu i wydatków związanych ze zu-
życiem paliwa sięgająca nawet 55% w sto-
sunku do wozów pionowych. „Mniejsze 
zużycie paliwa to nie tylko sucha infor-
macja podana przez producenta. Dane te 
potwierdziła seria testów przeprowadzo-
nych przez firmę Blattin w wielu gospodar-
stwach na terenie całego kraju o zróżnico-
wanym systemie przygotowania (sianoki-
szonka pocięta i niepocięta, sucha i mokra) 
i przechowywania (baloty, silosy) skład-
ników wykorzystywanych do stworzenia 
TMR-u” – zapewnia Zbigniew Pustuła, re-
prezentujący kierownictwo Blattin Polska.

Wozy Blattin King oprócz bogatego wy-
posażenia standardowego oferują rów-
nież możliwość dopasowania do indy-
widualnych potrzeb hodowcy, m.in. po-
przez programowalne urządzenie ważą-

ce z transferem danych, sterowanie pracą 
wozu za pomocą pilota (sterowanie elek-
trohydrauliczne), obustronny rozładunek, 
magnes i wiele innych. Inną zaletą wo-
zów paszowych Blattin King, którą doce-
nili hodowcy, jest możliwość przygotowa-
nia TMR-u dla grupy żywieniowej o małej 
liczebności np. krów zasuszonych. Blattin 
King może pociąć i wymieszać nawet 
200÷500 kg TMR-u. ▐

Michał Mariański
Fot. Blattin, M. Mariański
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