
Najlepsze zaczepiane wozy paszowe 
z pionowym ślimakiem od 5 m3 do 45 m3

Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline 4.0

Proste
Inteligentne
Żywienie

Compact  
od 5 m3 do 14 m3

Premium  
od 14 m3 do 30 m3

Primus 1000+  
od 35 m3 do 45 m3
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Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline

Compact Classic

Prosty, wytrzymały, sprawdzony w wielu oborach. 
Najchętniej kupowany wóz paszowy w Polsce.

Compact   5 m3 1 ślimak 1 osiowy 2,28 m wys. 

 8 m3 1 ślimak 1 osiowy 2,44 m wys.

 10 m3 1 ślimak 1 osiowy 2,75 m wys.

 12 m3 1 ślimak 1 osiowy 2,77 m wys.

 14 m3 1 ślimak 1 osiowy 3,14 m wys.

Wóz paszowy obniżony dla niskich obór. 

Compact  - 10 T 10 m3  1 ślimak 1 osiowy 2,57 m wys.

Taśmy poprzeczne umieszczane z przodu / z tyłu  
są dostępne opcjonalnie 

Nowa generacja

Wiele sposobów 
wysypu paszy 



Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline

Compact Classic

Wariant ze składaną taśmą do wysypuWysyp standardowy: zasuwa z przodu po prawej stronie

Najbardziej opłacalny  
wóz paszowy  
dla gospodarstw  
od 20 do 100 krów.

Nowa generacja

 Model  Compact 5m³ Compact 8m³ Compact 10m³ Compact 12m³ Compact 14m3 Compact 10m³ T
 A Długość mm 3.400 4.500 4.650 4.750 4.800 4.700

 F Rozstaw zaczep-oś mm 2.960 3.070 3.070 3.220 3.220 3.220

 B Szerokość mm 2.080 2.250 2.400 2.550 2.550 2.550

 C Wysokość mm 2.280 2.440 2.750 2.770 3.140 2.570

 Opony  10.0/75 - 15.3 10.0/75-15.3  400/60 15.5  400/60 15.5  435/50 R19.5 400/60 15.5 
   14 PR 22PR 14PR 14PR  14PR

 D Zewnętrzny rozstaw kół mm 1.600 1.850 1.980 2.130 2.200 2.130

 E Wewnętrzny rozstaw kół mm 1.300 1.550 1.550 1.700 1.750 1.700

 Dopuszczalne obciążenie zaczepu kg 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

 Tech. dopuszczalna masa całkowita kg 3.800 7.000 7.800 9.200 10.300 8.250

 Dopuszczalna masa całkowita kg 3.000 7.000 7.800 8.000 9.000 8.000 
 przy przejazdach po  
 drogach publicznych

 Wysokość zaczepu górnego mm - 840 900 850/900 890/940 850/900

 Wysokość zaczepu dolnego mm - 340 400 400 440 400

 Liczba ślimaków  1 1 1 1 1 1

 Liczba noży tnących  4 6 7 7 9 7

 Liczba obrotów ślimaka l.obr/min 32 24 24 17/33 17/33 17/33

 Liczba zwojów ślimaka  1,25 2 2 2 3 2

 Masa własna wozu paszowego kg 1.800 3.450 3.800 4.400 4.700 4.250 
 w wersji standardowej 
 Liczba czujników wagi  3 3 3 3 3 3
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Wiele sposobów 
wysypu paszy 



Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline

Dostępny wariant 2-osiowy na zapytanie. Perfekcyjne dwa turbo ślimaki

Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline 4.0

Premium
Mocna budowa, wytrzymała konstrukcja.
Doskonały na gruntowe drogi w gospodarstwie.

Premium typ 18   14 m3 2 ślimaki 1 osiowy 2,72 m wys.

 16 m3 2 ślimaki 1 osiowy 2,87 m wys.

 18 m3 2 ślimaki 1 osiowy 3,02 m wys.

Premium typ 22  18 m3 2 ślimaki 1 osiowy 2,73 m wys.

 20 m3 2 ślimaki 1 osiowy 2,90 m wys.

 22 m3 2 ślimaki 1 osiowy 3,07 m wys.

Premium typ 30 22 m3 2 ślimaki 1 osiowy 2,82 m wys.

 26 m3 2 ślimaki 2 osiowy 3,23 m wys.

 30 m3 2 ślimaki 2 osiowy 3,52 m wys.

Premium Typ 30 o pojemności 26m3 i  30 m3  w standardzie ma 2 osie jezdne.

Nowa generacjaNowa generacja

Bezprzewodowy system 
ważenia DATA



Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline
Sano TMR Profi

Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline 4.0

Premium

Nowa generacjaNowa generacja

Bezprzewodowy system 
ważenia DATA

Pojemność zbiornika od 14 do 30 m3
Linia wozów paszowych Premium przekonuje krótkim 
czasem i homogenicznym efektem mieszania, które 
uzyskuje się dzięki kanciastemu kształtowi zbiornika. 
Wszystkie modele są seryjnie wyposażone w  SILONOX 
(ochrona przed zużyciem), przy klinach wewnętrznych 
zbiornika i przy zasuwie wysypu. Wytrzymała i 
odporna na skręty rama nośna w połączeniu z solidną 
4-planetarną przekładnią, gwarantuje pewność 
zastosowania. 

Ze względu na możliwość wyboru spośród różnych 
wysokości zbiornika oraz typów ogumienia, maszyna 
może być dopasowana dokładnie do wysokości obory 
lub do maksymalnej wysokości ładowacza. Na uwagę 
zasługuje fakt, że przy zredukowanej wysokości 
zbiornika, ślimak jest tak dopasowany, żeby zachować 
odpowiednią geometrię zbiornika. 

W modelach Premium typ 30, 26 i 30m3 stosuje się oś 
tandemową (opcjonalnie z osią skrętną lub układem 
kierowania kół tylnych).

 Model   Premium typ 18  Premium typ 22 Premium typ 30
   14 m³ 16 m³ 18 m³ 18 m³ 20 m³ 22 m³ 22 m³ 26 m³ 30 m³
 A  Długość  mm  6.650  6.650  6.650  7.100  7.100  7.100  7.450  7.450  7.450

 F  Rozstaw zaczep-oś  mm  4.420  4.420  4.420  4.620  4.620  4.620  4.800  4.200  4.200

 B  Szerokość mm  2.330  2.330 2.330 2.530 2.530  2.530  2.710 2.710 2.710
 (z zasuwą z przodu z prawej strony)

 C Wysokość mm 2.720 2.870 3.020 2.730 2.900 3.070 2.820 3.230 3.520

 D Zewnętrzny rozstaw kół mm 1.950 1.950 1.950 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150

 E Wewnętrzny rozstaw kół mm 1.500 1.500 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

 Liczba ślimaków  2 2 2 2 2 2 2 2 2

 Liczba zwojów ślimaka  2 2,5 3 2 2,5 3 2 3 3,5

 Liczba noży tnących  12 14 16 12 14 16 12 16 18

 Liczba obrotów ślimaka l.obr/min 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35 18/35
 (liczba obrotów wałka 540 obr/min)

 Liczba obrotów ślimaka l.obr/min 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64 34/64
 (liczba obrotów wałka 1000 obr/min)

 Pojemność m³ 14 16 18 18 20 22 22 26 30

 Dopuszczalne obciążenie zaczepu kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

 Techn. dopuszczalna masa całkowita kg 12.000 12.400 13.500 13.500 14.600 15.700 16.100 18.900 21.100
 15 km/h

 Techn. dopuszczalna masa całkowita kg  12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -- --
 25 km/h - jednoosiowy

 Techn. dopuszczalna masa całkowita kg 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
 25 km/h - oś tandemowa

 Masa własna wozu paszowego kg 5.700 6.000 6.300 6.300 6.600 6.900 7.300 8.500 9.100 
 w wersji standardowej

F

B

D
E

A

C

Premium typ 30 26m3  
z 3 zwojami ślimaka

Premium typ 18 14m3 
z 2 zwojami ślimaka

Premium typ 22 20m3  
 z 2,5 zwojami ślimaka



Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline 4.0

Primus 1000+
Mocna budowa,  ekstremalnie wytrzymała konstrukcja.
Doskonały na nie najlepsze drogi w gospodarstwie.

Primus 1000 + to inteligentna technika dla największych gospodarstw.

Primus 1000+  35 m3 3 ślimaki 2 osiowy 3,06 m wys.

 40 m3 3 ślimaki 3 osiowy 3,32 m wys.

 45 m3 3 ślimaki 3 osiowy 3,53 m wys.

Witamy w klasie królewskiej! 

Nowa generacja

Bezprzewodowy system 
ważenia DATA



Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline 4.0

Primus 1000+

Nowa generacja

Pojemność zbiornika od 35 do 45 m3

Sano Primus 1000+ łączy dużą pojemność z maksymalną ładownością. Przeznaczony jest dla wymagań ferm posiadających 1000 i więcej krów.

Spełnia wymagania dużych gospodarstw
Agregat 3-osiowy podwozia umożliwia rozłożenie ciężaru na 3 osie, co zmniejsza obciążenie przy przejazdach i załadunku. Ponadto taka 
budowa zapewnia duży komfort, nawet przy szybkich przejazdach i z maksymalną dopuszczalną ładownością ponad 18 ton. Dwie osie skrętne 
agregatu 3-osiowego, oprócz koniecznej pewności zastosowania, warunkują także odpowiednią zwrotność. 

Maksymalna wydajność oszczędza czas i pieniądze
Za pomocą 3 pionowych ślimaków pasza zostaje szybko i homogenicznie wymieszana, co pozwala zaoszczędzić czas i paliwo. Modele 
Primus 100+ są standardowo wyposażone w ważenie Data T oraz warstwę ochronną stopu stali szlachetnej - SILONOX, która znajduje się 
przy otworze wysypu i klinach wewnętrznych zbiornika. Opcjonalnie wóz paszowy może być wyposażony w sprzęgło hydrauliczne Soft 
Start, umiejscowione pomiędzy przekładniami planetarnymi. Przez uruchomienie tylko jednego ślimaka, z wyłączeniem kolejnych, osiąga się 
zmniejszenie zapotrzebowania mocy ciągnika aż o 66%.

 Model  Priums 100+  35 m3  Priums 100+  40 m3 Priums 100+  45 m3

 A Długość  mm  9.900  9.900  9.900

 F Rozstaw zaczep-oś   mm  5.350 4.950  4.950

 B Szerokość mm  2.710  2.710  2.710
 (z zasuwą z przodu z prawej strony)

 C Wysokość  mm  3.060  3.320  3.530

 D Zewnętrzny rozstaw kół  mm  2.400  2.350  2.350

 E Wewnętrzny rozstaw kół  mm  1.900  1.900  1.900

 Liczba ślimaków  3  3  3

 Liczba zwojów ślimaka   2  3  3,5

 Liczba noży tnących   18  24  27

 Liczba obrotów ślimaka l.obr/min 22/40  22/40  22/40
 (liczba obrotów wałka 1000 obr/min)

 Pojemność  m³  35  40  45

 Dopuszczalne obciążenie zaczepu kg  3.000  3.000  3.000

 Techn. dopuszczalna masa całkowita 15 km/h kg  24.000  30.100  32.600

 Dopuszczalna masa całkowita 25 km/h kg 18.000 27.000 27.000

 Masa własna wozu paszowego  kg 13.000 14.100 14.600 
 w wersji standardowej
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Bezprzewodowy system 
ważenia DATA



Kanciasty zbiornik
Kanciasty kształt zbiornika hamuje ruch okrężny paszy i przez to wspiera 
pionowy przebieg procesu mieszania. W ten sposób następuje skrócenie 
czasu mieszania, przy jednoczesnym zachowaniu właściwej struktury 
paszy. Poza tym kanciasty kształt podwyższa stabilność zbiornika i 
uniemożliwia  przesypywanie się paszy ze zbiornika poprzez optymalizację 
jej przepływu.

Turbo-ślimak – zwiększona wydajność
Duży ślimak o małej liczbie obrotów chroni strukturę paszy i minimalizuje 
zużycie.
Kształt turbo-ślimaka został stworzony w oparciu o wieloletnie 
doświadczenia i liczne testy. Optymalny skok skrętu zapewnia odpowiedni 
proces mieszania  i niskie zapotrzebowanie na paliwo. Ślimak obraca się 
powoli i jednocześnie przy każdym obrocie może wymieszać dużą ilość 
paszy.

Dwa skrzydła umożliwiają intensywny  
efekt mieszania
Standardowo każdy turbo-ślimak jest wyposażony w jedno turbo-śmigło. 
Zapewnia ono krótszy czas mieszania oraz szybki i równomierny wyładunek 
paszy. Aby krowa mogła otrzymać paszę bez metalowych ciał obcych, 
można opcjonalnie zamontować magnes neodymowy, który je wychwytuje. 

Optymalne mieszanie paszy treściwej
Płaskie, ustawiane listwy zgarniające z SILONOX od razu kierują paszę 
z dna zbiornika do mieszania. Umożliwia to dowolną kolejność załadunku 
drobnych składników paszy.

Flow Plus – wyjątkowa zaleta
Zaokrąglony brzeg zbiornika Flow Plus kieruje paszę z góry w kierunku 
ślimaka i dba o płynne mieszanie bez blokowania się paszy, także przy 
stosowaniu balotów.

Przekładnia 4-planetarna
Przekładnia planetarna jest skonstruowana wyłącznie do zastosowania w 
wozach paszowych Sano. Charakteryzuje się maksymalnym momentem 
obrotowym 52.000 Nm/250 KM i jest specjalnie dostosowana pod kątem 
trwałości i żywotności także dla maksymalnych obciążeń.

Mniejsze zapotrzebowanie na serwis – większa 
pewność!
Przekładnia jest w 100% smarowana olejem, co oznacza mniejsze 
zapotrzebowanie na serwis. Przez duży i transparentny zbiornik 
wyrównawczy olej może być łatwo wymieniony lub uzupełniony, bez 
użycia specjalnych narzędzi. 

Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline 4.0

Nowa generacja



SILONOX – właściwości
SILONOX jest specjalnym, wytrzymałym stopem stali szlachetnej o 
ponadprzeciętnej odporności na zużycie. Jest on stosowany wyłącznie w 
wozach paszowych Sano. SILONOX jest wyjątkowo odporny na korozję, 
kwasy i zużycie chemiczne.  
Wyróżnia się poza tym najwyższą odpornością na zużycie mechaniczne, 
które następuje wskutek mieszania. Mocne spawy gwarantują szczelność i 
pewność połączeń – bez wnikania kwasów w głębsze warstwy.

SILONOX – wskaźnik wytrzymałości > 3
Więcej niż stal S 355 

Odporność stali
� odporna na korozję
� odporna na kwasy
� odporna na ścieranie

SILONOX – optymalna ochrona przed zużyciem
W miejscach najbardziej narażonych na ścieranie w wozach Trailedline 
4.0, seryjnie stosuje się blachę z SILONOX. Kliny wewnętrzne zbiornika 
między ślimakami a także boczne obudowy otworów zasuw są wykonane 
z SILONOX. 

Dla najwyższych wymagań
Warstwa ochronna SILONOX ze specjalnego stopu stali szlachetnej 
odpornego na korozję, kwasy i ścieralność, minimalizuje zużycie przy dużej 
przepustowości. Dzięki temu można znacznie wydłużyć okres  żywotności 
maszyny. 

Rama nośna dla dokładnego ważenia
Wyjątkowa rama nośna zapewnia stabilność i jest podstawą dla pewnego 
mocowania sensorów. W połączeniu ze specjalnymi mocowaniami sensorów 
gwarantuje ona bardzo wysoką dokładność ważenia, także na nierównym i 
wyboistym podłożu oraz przy zbiorniku załadowanym do pełna. 

Najlepszy system ważenia dla długiej żywotności
Przewody systemu ważenia są odporne na działanie kwasów, przebiegają 
w sposób bezpieczny i uporządkowany. Budowa całego systemu ważenia 
jest cechą szczególną, która zapewnia stałe i pewne funkcjonowanie 
maszyny. 

Solidny układ jezdny dla dużych obciążeń 
Szeroka rama nośna stanowi podstawę dla większej stabilności jazdy oraz 
gwarantuje wyższą pewność transportu i dokładnego ważenia przez 365 
dni w roku. 

Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline 4.0
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Taśma poprzeczna
Za pomocą taśmy poprzecznej pasza może być wysypywana równomiernie i 
odpowiednio szeroko żeby zaspokoić potrzeby krów, które chętnie pobierają 
luźno zadawaną paszę. Pasza pozostaje świeża aż do późniejszego 
przegarniania, a jej spożycie przez krowy rośnie. Do tego celu Sano oferuje 
wyjątkową, pewną w użytkowaniu i trwałą taśmę poprzeczną. 

Wysoka wydajność przesyłowa
Taśma poprzeczna jest niezawodną w eksploatacji i trwałą taśmą z PCV, 
która została stworzona w oparciu o wieloletnie doświadczenia. Zabieraki 
o różnej wysokości zapewniają wysoką wydajność transportową. Taśma 
zadaje paszę szeroko, co gwarantuje wysyp niezawodny i bez blokowania. 
Przez środkowy podział listew taśma, nawet przy dużym obciążeniu, 
pozostaje elastyczna i przez to charakteryzuje się pewnością zastosowania 
oraz niską ścieralnością. Leżące po stronie wewnętrznej trapezowe 
prowadzenie taśmy zapewnia kierunek przesuwu taśmy poprzecznej 
dokładnie na wprost. 

Podwójny napęd oznacza lepszy efekt
Dwa bocznie umiejscowione silniki napędzają taśmę zawsze w odpowiednim 
kierunku, obojętnie czy pasza jest zadawana na prawo czy na lewo. W 
połączeniu z ich specyficzną budową, ta konstrukcja minimalizuje zużycie 
do minimum.  Wysoka niezawodność wynika z zastosowania zamkniętych 
wałów napędowych jak również zgarniaczy. 
Sprzęgło łańcuchowe umożliwia przeniesienie napędu z silnika 
hydraulicznego na wałek napędzający taśmę. 

Zasuwa wysypu
Dzięki odpowiednio ostrym i solidnym krawędziom wysypu przy dnie 
zbiornika, zasuwa zamyka się szczelnie, także wtedy gdy pasza jest jeszcze 
w zbiorniku.

Taśma składana
W zależności od potrzeb i modelu maszyny, taśma może być zamontowana 
zamiast zasuwy lub przy zasuwie wysypu. Przy modelach Premium taśmy 
składane są montowane pod zbiornikiem i  warunkują wysyp paszy bez 
czopowania. Taśmy składane są dostępne o różnych długościach.

Dla każdego gospodarstwa odpowiednie rozwiązanie
Indywidualne dopasowanie rodzaju i ilości wysypów do różnorodnych 
warunków, np. wóz paszowy z taśmą poprzeczną z przodu i 2 zasuwami 
wysypu z tyłu z lewej i prawej strony, przesuniętymi ku tyłowi w kierunku 
środka o 400 mm - przy wąskiej oborze z korytami paszowymi.

Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline 4.0
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System ważenia bezprzewodowego DATA
W przyszłości jako standard – w Sano już dziś – i dodatkowo bez opłaty za 
używanie!  Data jest bezprzewodowym systemem ważenia do codziennego 
stosowania przy żywieniu krów. Wyróżnia się on szczególnie  łatwą i 
komfortową obsługą oraz umożliwia precyzyjne karmienie, wydają pracę 
i oszczędność. 

Data T
� obsługa funkcji hydraulicznych przez sterowniki ciągnika
� bezprzewodowa obsługa systemu ważenia z ładowacza  

i ciągnika przez smartfon użytkownika lub terminal Data
� terminal Data jako opcja wyposażenia dodatkowego

Data E
� obsługa funkcji hydraulicznych przez terminal Data
� bezprzewodowa obsługa systemu ważenia z ładowacza  

przez smartfon użytkownika lub terminal Data
� terminal Data - 1 sztuka występuje seryjnie

Feeding Management Software
Sano oferuje dostęp do programu Feeding Management jako wyjątkową 
usługę ważenia programowalnego Data, dostępną bez opłat dodatkowych. 
Umożliwia to każdemu hodowcy, niezależnie od wielkości jego gospodarstwa, 
jeszcze wydajniejszą pracę przy jednoczesnej redukcji kosztów. 

Organizacja żywienia
Sporządzanie receptur
� wprowadzanie komponentów paszy
� wprowadzanie grup zwierząt i miejsc rozładunku 
� porównywanie zapisanych dawek ze stanem faktycznym
� dopasowanie suchej masy

Dokumentacja/analiza
� zapis danych żywienia
� analiza dla mleczarni
� dokumentacja dla urzędów i kontroli jakości
� raporty czasowe: zużycie paszy, koszty paszy,  

dokładność załadunku 

Sano TMR Profi
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Trailedline 4.0
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Moduł załadunku
Uruchamianie programów załadunku

Moduł rozładunku
Uruchamianie programów rozładunku

Funkcje hydrauliczne
Obsługa funkcji hydraulicznych, np. otwarcie/
zamknięcie zasuwy, załączenie i wyłączenie taśmy



Proste | Inteligentne | Żywienie

Koszt roczny 
529 zł

Koszt roczny 
456 zł

Wprowadzając żywienie krów w oparciu o wóz paszowy Sano TMR Profi 
rocznie przy 100 krowach zyskujemy 7.300 zł.

10 lat = 73.000 zł 
+ 2 litry mleka więcej dziennie od krowy

Koszt przygotowania paszy dla jednej krowy

Zakup wozu paszowego Sano TMR Profi to najlepsza inwestycja 

Koszt dzienny 
1,45 zł

Żywienie  
bez wozu paszowego

Z wozem 
Sano TMR Profi

Koszt dzienny 
1,25 zł

tel.: 61/29 41 151-152,   |   e-mail: wozypaszowe@sano.pl,   |   www.sano.pl/wozypaszowe
Filmy prezentujące pracę wozów paszowych  Sano TMR Profi u hodowców zobaczysz na:
www.youtube.com/SanoZdroweZwierzeta

� Precyzyjne żywienie zawsze tą samą dawką
� Mniej czasu na przygotowanie paszy
� Dokładne ważenie i mieszanie
� Najniższe koszty żywienia krów
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