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Wóz ten doskonale współ-
pracuje z ciągnikami 
o niewielkiej mocy np. 

Ursus C-360, który, jak wiado-
mo, nominalnie posiada 52 KM. 
Przy wykorzystywaniu powyż-
szych jednostek napędowych 
czas przygotowania TMR-u waha 
się od 15 do maks. 20 minut. Co 
to oznacza? Wóz paszowy Blat-
tin King może współpracować 
z ciągnikami o niewielkiej mocy, 
a mimo to miesza w bardzo krót-
kim czasie jednocześnie oszczę-
dzając paliwo. Inną zaletą wozów 
paszowych Blattin King, którą 
docenili hodowcy uczestniczący 
w pokazie, jest możliwość przy-
gotowania TMR-u dla określonej 
grupy żywieniowej o małej li-
czebności, np. grupa krów zasu-
szonych. Blattin King jest w sta-

nie pociąć i wymieszać np.: 200–
500 kg TMR-u. 

Podczas prezentacji, Dariusz 
Szopa z Blattin Technika zapre-
zentował bogate wyposażenie 
standardowe wozu oraz dodatko-
we elementy, w które mogą być 
wyposażone wozy Blattin. 

– Wozy paszowe Blattin King 
charakteryzują się bogatym wy-
posażeniem standardowym, wy-
posażone są między innymi 
w wałek wsteczny ślimaków (moż-
liwość cofnięcia ślimaków) i śru-
bę bezpieczeństwa (zabezpiecza 
przekładnie przed uszkodzenia-
mi). Należy także zaznaczyć, iż 
w standardzie znajduje się pro-
gramowalne urządzenie wagowe, 
jak również rozładunek za po-
mocą przenośnika łańcuchowe-
go, hydraulicznie uruchamiane-
go. Wozy Blattin King dodatko-

wo można dopasować do 
indywidualnych potrzeb 
hodowcy, między innymi 
przez zastosowanie pro-
gramowalnego urządze-
nia ważącego ,z transferem 
danych, sterowania pracą 

wozu za pomocą pilota (sterowa-
nie elektrohydrauliczne), obu-

stronnego rozładunku, magnesu 
i wielu innych dodatków.

Hodowcy obecni na pokazie 
chwalili działanie systemu FREE 
FLOW MIX. Jako główne jego 
zalety wymieniali: perfekcyjne 
rozdrabnianie bez ścierania, do-
kładne cięcie o długości dopaso-
wanej do wymagań zwierząt, jed-
nolite i dokładne wymieszanie 
produktów nawet przy niepełnym 
załadunku, obróbkę bez szarpa-
nia i kompresji. Byli też pod wra-
żeniem krótkiego czasu potrzeb-
nego do sporządzania mieszan-
ki, co bezpośrednio przekłada 
się na oszczędność paliwa, a więc 
i pieniędzy. 

– Mniejsze zużycie paliwa to 
nie tylko sucha informacja podana 
przez producenta – to efekt serii te-
stów przeprowadzonych przez fir-
mę Blattin w wielu gospodarstwach 
na terenie całego kraju. W testach 
wykorzystywano zróżnicowane sy-
stemy przygotowania (sianokiszon-

ka pocięta i niepocięta, sucha i mo-
kra) i sporządzania (baloty, silosy) 
składników wykorzystywanych do 
stworzenia TMR-u – poinformo-
wał uczestników pokazu D. Szopa. 

Ireneusz OLESZCZYŃSKI

Firma Blattin Polska jest wyłącznym dystrybuto-
rem na Polskę wozów produkowanych na licencji 
Blattin przez włoską �rmę Zago. O�cjalna premie-
ra wozów paszowych Blattin odbyła się w połowie 
czerwca br. podczas targów Opolagra 2013 w Kamie-
niu Śląskim. Szeroka gama wozów paszowych do-
stosowana  jest do  indywidualnych potrzeb każde-
go z gospodarstw. Duża różnorodność modeli i wy-
posażenia dodatkowego sprawia, że wozy paszowe 
Blattin są w stanie zaspokoić potrzeby każdego rolni-

ka. Oferta obejmuje zarówno maszyny z pionowym 
system mieszania, jak i 2- oraz 4-ślimakowe systemy 
poziome. Nie można również zapomnieć o wozach 
samojezdnych, zarówno pionowych, jak i pozio-
mych. W sprzedaży dostępne są wozy z frezem lub 
bez frezu. Maszyny te wyposażone są w najnowszą 
technikę z bogatym wyposażeniem zarówno w op-
cji, jak i standardzie. Istotną cechą wozów paszowych 
Blattin jest ich zróżnicowana wielkość. W ofercie do-
stępne są wozy o wielkości od 4 do 30 m3. 

Po polskiej premierze
w ryckim gospodarstwie

Po trzech miesiącach od 
oficjalnej premiery, firma 
Blattin Polska wspólnie ze 
Spółdzielnią Mleczarską 
Ryki w gospodarstwie Mał-
gorzaty i Leszka Leśniczu-
ków zorganizowała pokaz 
pracy wozu Blattin King 11 
WT (z frezem), o pojem-
ności wanny 11 m3 współ-
pracującego z ciągnikiem 
Zetor 5340 o mocy 72 KM. 

Pokaz pracy wozu paszowego Blattin  King 11WT 
(na zdjęciu z uniesionym frezem) cieszył się dużym 
zainteresowaniem okolicznych hodowców bydła 
mlecznego 

Wóz wyróżnia się opatentowanym systemem rozdrabniająco-mie-
szającym 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 ukształtowany-
mi zwojami są krótsze i o mniejszej średnicy. Dolne ślimaki o wy-
sokiej wytrzymałości i znacznej grubości (15 mm) współpracują z 
dwoma listwami ząbkowanych i regulowanych z zewnątrz przeciw-
noży. Do bardzo ważnych zalet systemu należy czas pracy do uzy-
skania jednorodnego TMR-u, dzieje się tak dzięki lepszemu miesza-
niu komponentów, co zawdzięczamy systemowi FREE FLOW MIX 
(2+2). Konsekwencją powyższego jest oszczędność czasu i kosztów 
związanych ze zuży-
ciem paliwa, się-
gających nawet 
55 proc. w sto-
sunku do wozów 
pionowych.

Dariusz Szopa z firmy Blattin Polska prezentuje sterowanie 
pracą wozu za pomocą pilota (sterowanie elektrohydrauliczne)

Najważniejszą zaletą wozu jest 
to, że w krótkim czasie doskonale 
rozdrabnia składniki, co pozwala 
uzyskać homogenny TMR

Małgorzata i Leszek Leśniczuko-
wie z synem Wiktorem. O gospo-
darstwie i prowadzonej w nim 
hodowli bydła mlecznego napi-
szemy w jednym z najbliższych 
numerów „Tygodnika Poradnika 
Rolniczego”
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