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Prekládací vuz
Interbenne

Interbenne
27 m³
38 m³
46 m³

Žne
Hnojení
Setí

Interbenne.Tento stroj lze využívat
pro manipulaci s obilím I s
průmyslovými hnojivy.
Tři důležité funkce:
PŘEKLÁDÁNÍ
3 různé capacity pro všechny případy:
27 m³ 38 m³ 46 m³
PŘEPRAVA
Celková šířka stroje nepřesahuje 2,55m, což vyhovuje
předpisům
UNIVERZÁLNOST
Jedinečná kinematika vykládacího ramena unožňuje
vyprazdňovat zásobník překládacího vozu v různých výškách,
vzadu vpředu i po straně stroje.

Proč překládací vůz?
Moderní zemědělství se vyznačuje mimo jiné rostoucími výnosy obilí a dalších plodin.
To přináší požadavek sklidit co největší množství v co nejkratším možném čase.
Důležité je eliminovat zbytečné prostoje kombajnů během sklizně, zejména plynulým vysýpáním obilí. A právě zde
nacházejí uplatnění překládací vozy.

Snížení prostojů o více
než 30 %

Čím dražší je stroj, tím dražší jsou náklady na
jeho prostoje. Proto je důležité tyto prostoje
redukovat na minimum.
Váš důležitý pomocník
Sklizeň obilovin, olejnin nebo kukuřice – pro
překládací vůz INTERBENNE není problém
převážet jakýkoliv druh sklizně. Boční sešikmení
korby zajišťuje dokonalý přehled při nakládání.
Váš důležitý pomocník
3 rozměrná kontrolní okna poskytují obsluze
dokonalý přehled při plnění násypky.
Rychlý a dobře odpružený.
Základem úspěchu překládacích vozů
INTERBENNE je především velká kapacita násypky
a její rychlé vyprázdnění pomocí velkokapacitního
vykládacího šneku. Překládací vůz musí mít
schopnost rychle se pohybovat mezi sklízecí
mlátičkou a autem, které sklizeň odváží.
Robustní podvozek a nápravy zaručují dokonalou
stabilitu stroje i při vysokých pojezdových
rychlostech v nerovném terénu.
Výška rámu.
Světlá výška rámu nad zemí je 60 cm, což zajišťuje
dokonalou průchodnost stroje v jakémkoliv terénu.
Čas jsou peníze
Úspora 25 % - to je během 3 dnů místo 4, nebo sklizeň pomocí 3 strojů místo 4.

Vykládání ve
všech polohách

Variable height
Rameno výložníku stroje INTERBENNE je konstruováno
tak, aby bylo vykládání umožněno ve všech polohách.
Vykládací výška se může pohybovat v rozmezí 2 m –
4,30 m.
Velká délka výložníkového ramene umožňuje plnit secí
stroje o velkém rozměru,nebo přeskladňovat hmotu na
nákladní auto stojící za příkopem na silnici.
Kamera.
Pro ochranu obsahu násypky před vlhkostí je stroj
INTERBENNE opatřen krycí plachtou.
Dokonalý přehled.
Šnek výložníku je poháněn pomocí vývodové hřídele
traktoru – 1000 ot/min a má dvojrychlostní chod.

Vždy suchý náklad
Stroj může být vybaven rolovatelnou krycí plachtou, která chrání náklad před
nepřízní počasí.

Snadná obsluha
Kontrola při práci
Stroje INTERBENNE mohou být za příplatek
vybaveny elektronickým vážním systémem.
Překládací vůz má 4 tenzometry, které přenášejí
přesné informace o váze nákladu v každý okamžik.
Vážní systém zaznamenává množství přepraveného
nákladu – denní a celkové.
Dobrá přístupnost.
Všechny důležité části stroje jsou snadno přístupné.
Pohon pomocí robustního klínového řemene je
spolehlivý a nenáročný na údržbu.
Čištění stroje
Pro snadné čištění jsou spodní části násypky a
vykládacího ramena opatřeny čistícími dvířky.

Překládací vozy INTERBENNE nevyžadují žádnou speciální údržbu.

Interbenne 46 s 850/50 R 30,5
Hydraulické odpružení
Všechny typy překládacích vozů
INTERBENNE jsou vybaveny hydraulicky
odpruženou ojí. Ať je vůz plný nebo
prázdný – manévrovatelnost s ním je vždy
velmi snadná.

Hydraulické hradítko
Hydraulicky ovladatelné hradítko
umožňuje jednoduché a rychlé zastavení
překládání. Velmi užitečné například pro
okamžité zastavení překládaného
materiálu při naplnění kamionu. (Interbenne
46)

Stupnice otevření
Stupnice ukazuje míru otevření hradítka
spodního šneku. Pro Váš dokonalý
přehled při regulování množství
překládaného materiálu. (Interbenne 46)

Hydraulicky ovladatelné čistící otvory
(Interbenne 46)

Hydraulické odpružení
Všechny typy překládacích vozů INTERBENNE jsou vybaveny hydraulicky odpruženou ojí. Ať je vůz
plný nebo prázdný – manévrovatelnost s ním je vždy velmi snadná.

Kapacita
Nosnost
Počet náprav
Vykládací výška
Výška vykládání
minimum
maximum
Vykládání směrem vzad
Průměr šneku
Převodovka stroje
Převodovka šneku
Odpružená oj
El. vážící systém
Pneumatiky
sériově
příslušenství
Spojka převodovky stroje
Plachta zásobníku
Kamera
Délka stroje (m)
Šířka stroje (m) - s koly
Výška stroje (m)
Hmotnost stroje (kg)
● sériově - ○ příslušenství

Interbenne
27

Interbenne
38

Interbenne
46

27,00 m³
24,00 t
2
4,30 m

38,00 m³
38,00 t
2
4,30 m

46,00 m³
50,00 t
3
4,50 m

●

●

●

4,30 m
1,80 m

4,30 m
1,80 m

4,50 m
1,10 m

●

●

●

500 mm
mechanický
mechanický

500 mm
mechanický
mechanický

700 mm / 600 mm
mechanický
mechanický

○

○

●

příslušenství –
4 čepy

příslušenství –
6 čepů

příslušenství –
6 čepů

600/55 R26.5
700/50 R26.5
800/45 R26.5

600/55 R26.5
700/50 R26.5
-

600/55 R26.5
800/45 R26.5
750/60 R30.5

●

●

●

○

○

○

○

○

○

8,80 m
2,54 m
3,50 m
7,90 t

11,20 m
2,54 m
3,74 m
10,40 t

12,38 m
2,54 m
3,74 m
14,80 t

TECHNICKÁ DATA
Prověřeno časem
Překládací vozy INTERBENNE jsou výsledkem
dlouhodobých studií, testování a naslouchání
skutečným potřebám zemědělců. Výsledkem je
stroj s moderním designem, robustní a
spolehlivé konstrukce, který tvoří základní prvek
při sklizni.
Jeho provoz snižuje náklady na ostatní
mechanizaci a značně zvyšuje efektivitu při
sklizňových pracích. Výběr kvalitních
komponentů (hydraulických, elektrických a
mechanických) a kvalitní dílenské zpracování
činí z překládacích vozů INTERBENNE od firmy
PERARD nepostradatelné pomocníky
při zemědělských pracích.

04/18 - DC 1e Cz - Obrázky a data uvedená v prospektu se nemusí shodovat s
aktuálním stavem.Firma PERARD si vyhrazuje právo na jejich změnu v závislosti na
inovacích ve výrobě.
Tento prospekt je určen pro celosvětovou propagaci.Konfigurace strojů na
jednolivých obrázcích se může v různých zemích lišit.
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