
Proste
Inteligentne
Żywienie

Najlepsze samojezdne wozy paszowe 

z pionowym ślimakiem od 12 m3 do 32 m3

Santrak Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Selfline 4.0

Nowa generacja Sano TMR Profi



Santrak + produkty Sano  
= Dużo Mleka 

Wybór właściwego typu wozu paszowego

Dobór wozu paszowego do wielkości stada i wymiarów obory

Różne możliwości zapłaty oraz pomoc w dofinansowaniu

Dobór produktów i doradztwo żywieniowe

3%

Sano Twój partner



Santrak 
 12 m3 1 ślimak 2,56 m wys.

  13 m3 1 ślimak 2,65 m wys.

  16 m3 2 ślimaki 2,65 m wys.

 15 m3 1 ślimak 2,96 m wys.

  19 m3 2 ślimaki 2,94 m wys.

  22 m3 2 ślimaki 3,06 m wys.

 19 m3 2 ślimaki 2,97 m wys.

  22 m3 2 ślimaki 3,25 m wys.

  25 m3 2 ślimaki 3,50 m wys.

 

  25 m3 2 ślimaki 3,53 m wys.

 27 m3 2 ślimaki 3,58 m wys.

  29 m3 3 ślimaki 3,33 m wys.

  32 m3 3 ślimaki 3,50 m wys.

Selfline 4.0
Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Compact

Premium

Master 500+

Primus 1000+

Nowa generacja Sano TMR Profi

� 3 punktowy układ jezdny 
� do wąskich i niskich obór
� moc silnika 143 KM
� frez do wysokości 4,2 m
� niska budowa

� 3 punktowy układ jezdny 
� do wąskich i niskich obór
� moc silnika 175 KM
� frez do wysokości 5,0 m

� możliwość jazdy po drogach
� wys. wozu < 3 m (19 m3) 
� 4 kołowy układ skrętny
� moc silnika 218 KM
� frez do wysokości 5,3 m

� dla dużych gospodarstw
� wysoka wydajność
� możliwość jazdy po drogach
� 3-osiowy
� ładowność do 12 ton
� moc silnika 286 KM
� frez do wysokości 5,3 m

dla stada do 150 krów

dla stada od 150 krów

dla stada od 500+ krów

dla stada od 1000+ krów



Santrak Kompetentni 
w żywieniu zwierzątSelfline 4.0

Compact

Nowa generacja Sano TMR Profi

Modele o niskiej budowie:  
objętość 12 m³, 13 m³ i 16 m³

Optymalna maszyna zarówno dla klasycznego 
gospodarstwa rodzinnego jak i dla dużego gospodarstwa 
z kilkoma grupami żywieniowymi oraz przy wąskich, 
niskich wjazdach do obór. Kompaktowa budowa ze 
zwrotnym, 3-punktowym układem jezdnym umożliwia 
obustronny wysyp bez najeżdżania na paszę. 

Wozy samojezdne Compact 12 m3, 13 m3 i 16 m3 
nadają się idealnie do przejazdu przez niskie obory. Są 
one wyposażone w solidne i oszczędne silniki Volvo 
4-cylindrowe turbo-diesel 105 kW (143 KM), norma spalin 
Euro 4. Modele Kompakt 13 i 16 mogą być opcjonalnie  
zaopatrzone w pakiet mocy 129 kW (175 KM) lub 160 kW 
(218 KM).

  Model   Compact 12m3  Compact 13m3  Compact 16m3

 A  Długość  mm  7.530  7.530  8.640

 F  Odległość frez-oś  mm  2.680  2.900  2.900

 K  Odległość oś przednia – oś tylna  mm  3.900  3.900  4.750

 B Szerokość  mm  2.550  2.550  2.550

 C Wysokość mm  2.560  2.650  2.650

 D  Szerokość śladu  mm  1.920  1.920  1.920

 E  Zewnętrzny rozstaw kół  mm  2.300  2.300  2.300

  Zewnętrzny promień skrętu  mm  4.500  4.500  5.750

  Turbo-ślilmaki   1  1  2

  Zwoje ślimaka   2,5  2,5  2,5

  Ustawiane noże tnące XS   7  7  14

  Liczba obrotów turbo-ślimaka U/min  20 / 46  20 / 46  20 / 46
  (przy liczbie obrotów silnika 1.900 obr/min / 2.200 obr/min)

  Objętość  m3 12  13  16

 G  Wysokość pobierania  m  3,80  4,20  4,20

  Silnik (norma spalin Euro 4)  kW / KM  105 / 143 Volvo  105 / 143 Volvo  105 / 143 Volvo

  Ciężar własny maszyny w wersji podstawowej  kg  10.500  10.700  11.500

dla stada do 150 krów
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Santrak Kompetentni 
w żywieniu zwierzątSelfline 4.0

Premium

Nowa generacja Sano TMR Profi

Modele o dużym zasięgu pobierania  
i większej objętości 15 m³, 19 m³ i 22 m³

Ze względu na dużą pojemność te maszyny są idealnym 
rozwiązaniem dla ferm z wieloma grupami żywieniowymi.  
Wszystkie modele Premium mogą za pomocą długiego 
ramienia frezu pobierać paszę z wysokości do 5 m. Napęd 
stanowi tutaj standardowo silnik Volvo 4-cylindrowy 
turbo-diesel 129 kW (175 KM), norma spalin Euro  4, 
lub opcjonalnie 160 kW (218 KM). Ponadto dzięki 
3-punktowemu układowi jezdnemu maszyny te wyróżniają 
się minimalnym promieniem skrętu. 

Dla komfortowej jazdy, także po wyboistych drogach, 
modele Premium mogą być opcjonalnie wyposażone 
w niezależne zawieszenie kół.

  Model   Premium 15m3  Premium 19m3  Premium 22m3

 A  Długość  mm  7.980  8.710  9.040

 F  Odległość frez-oś  mm  3.180  3.180  3.180

 K  Odległość oś przednia – oś tylna  mm  3.900  4.800  5.110

 B  Szerokość  mm   2.550  2.550  2.550

 C  Wysokość  mm  2.960  2.940  3.060

 D  Szerokość śladu  mm  1.920  1.920  1.920

 E  Zewnętrzny rozstaw kół  mm  2.300  2.550  2.550

  Zewnętrzny promień skrętu  mm  4.600  6.500  7.400

  Turbo-ślilmaki   1  2  2

  Zwoje ślimaka   3  3  3,5

  Ustawiane noże tnące XS   8  16  18

  Liczba obrotów turbo-ślimaka U/min  20 / 46  20 / 46  20 / 46
  (przy liczbie obrotów silnika 1.900 obr/min / 2.200 obr/min)

  Objętość  m3 15  19  22

 G  Wysokość pobierania  m  5  5  5

  Silnik (norma spalin Euro 4) kW / KM  129 / 175 Volvo  129 / 175 Volvo  129 / 175 Volvo

  Ciężar własny maszyny w wersji podstawowej   kg  11.150  12.250  13.400
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dla stada od 150 krów



Santrak Kompetentni 
w żywieniu zwierzątSelfline 4.0

Master 500+

Nowa generacja Sano TMR Profi

dla stada od 500+ krów

możliwość jazdy po drogach
wysokość wozu < 3 m (19 m3) 
4 kołowy układ skrętny
frez do wysokości 5,3 m

  Model   Master  500+ 19m3  Master 500+ 22m3  Master 500+ 25m3

 A  Długość  mm  8.930  9.460  9.460

 J  Długość (z taśmą poprzeczną)  mm  9.350  9.880  9.880

 F  Odległość fez-oś  mm  2.950  3.450  3.300

 K  Odległość oś przednia – oś tylna  mm  4.000  4.000  4.000

 B  Szerokość  mm  2.540  2.540  2.540

 C  Wysokość  mm  2.970  3.250  3.500
  Ogumienie przód   445/65 R22.5  445/65 R22.5  445/65 R22.5
  Ogumienie tył   435/50 R22.5  435/50 R22.5  435/50 R22.5

 D  Szerokość śladu  mm  2.050  2.050  2.050

 E  Zewnętrzny rozstaw kół  mm  2.490  2.490  2.490
  Zewnętrzny promień skrętu (układ kierowniczy 2-kołowy)  mm  11.050  11.280  11.280
  Zewnętrzny promień skrętu (układ kierowniczy 4-kołowy)  mm  7.060  7.320  7.320

 H Wysokość  wysypu  (zasuwa)  mm  1.080  1.080  1.080

 I Wysokość  wysypu  ( taśma poprzeczna))  mm  990  990  990
  obustronnie przesuwana taśma poprzeczna (po 300 mm na stronę)

  Turbo-ślimaki   2  2  2

  Zwoje ślimaka   2,5  3  3,5

  Ustawiane noże tnące XS   14  16  18

  Liczba obrotów turbo-ślimaka U/min  20 / 46  20 / 46  20 / 46
  (przy liczbie obrotów silnika 1.900 obr/min / 2.100 obr/min)

  Objętość  m³  19  22  25

 G  Wysokość pobierania  m  4,8  5,2  5,3

  Silnik  (norma spalin Euro 4)  kW / PS  160 / 218 Volvo  160 / 218 Volvo  160 / 218 Volvo

  Ciężar własny maszyny w wersji podstawowej  kg  15.550  15.850  16.100

  Dopuszczony ciężar całkowity przy prędkości 25 km/h  kg  25.900  25.900  25.900
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Idealny do pracy w gospodarstwach oraz przejazdu  
po drogach. Objętość 19 m³, 22 m³ i 25 m³

Gospodarstwa z kilkoma fermami, grupy producenckie jak i inne 
przedsiębiorstwa rolnicze stawiają samojezdnym wozom paszowym 
takie same wymagania: muszą one sprawdzać się zarówno przy 
szybkich przejazdach po drogach, jak również manewrować na 
wąskich i ciasnych podwórzach. 
Szybki i ekstremalnie skrętny nowoczesny Santrak Master 500+ 
spełnia te wszystkie warunki.
Wysokość maszyny wynosząca poniżej 3 metrów nie stanowi 
przeszkody nawet przy niskich przejazdach w oborach. Jednocześnie 
zasięg pobierania wynosi maks. 5,3 metra. 
Dzięki 4-kołowemu układowi kierowniczemu ten model doskonale 
radzi sobie także w trudnych warunkach: w budynkach oraz na 
drogach wyłożonych płytami. Ze względu na duże opony oraz obie 
osie prowadzące jest bardzo zwrotny. Dostępne są 4 wersje prędkości:  
20 / 25 / 40 / 50 km/h.



Santrak Kompetentni 
w żywieniu zwierzątSelfline 4.0

Primus 1000+

Nowa generacja Sano TMR Profi

dla dużych gospodarstw
wysoka wydajność
możliwość jazdy po drogach
3-osiowy
ładowność do 12 ton

  Model    Priums 1000+ 25m3  Priums 1000+ 27m3  Priums 1000+ 29m3 Priums 1000+ 32m3

 A  Długość   mm  9.460  9.460  10.600  10.600

 F  Odległość fez-oś  mm  3.300  3.300  3.300  3.300

 K  Odległość oś 1 - 2 / oś  2 - 3  mm  2.620 / 1.380  2.620 / 1.380  2.940 / 1.700  2.940 / 1.700

 B  Szerokość  mm  2.550  2.710  2.550  2.550

 C  Wysokość  mm  3.530  3.580  3.330  3.500

  Ogumienie   385/55 R22.5  385/55 R22.5  385/55 R22.5  385/55 R22.5

 D  Szerokość śladu  mm  2.060  2.060  2.060  2.060

 E  Zewnętrzny rozstaw kół  mm  2.450  2.450  2.450  2.450

  Promień skrętu na zewnątrz  mm  7.700  7.700  8.100  8.100

 H  Wysokość  wysypu  (zasuwa)  mm  1.080  1.080  1.000  1.000

 I  Wysokość wysypu (taśma poprzeczna)  mm  990  990  920  920
  obustronnie przesuwana taśma poprzeczna (po 300 mm na stronę)

  Turbo-ślimaki  2  2  3  3

  Zwoje ślimaka   3,5  3,5  3  3,5

  Ustawiane noże tnące XS   18  18  24  27

  Liczba obrotów turbo-ślimaka U/min   20 / 46  20 / 46  19 / 46  19 / 46
  (przy liczbie obrotów silnika 1.900 obr/min / 2.100 obr/min)

  Objętość   m³  25  27  29  32

 G  Wysokość pobierania   m  5,5  5,5  5,3  5,5

  Silnik  (norma spalin Euro 4)  kW / PS   210 / 286 Volvo  210 / 286 Volvo  210 / 286 Volvo  210 / 286 Volvo

  Ciężar własny maszyny w wersji podstawowej kg  17.000  17.050  17.700  18.000
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Zwrotny wóz paszowy samojezdny Primus 1000+  
dla dużych ferm, biogazowni i ponadprzeciętnych wymagań 
o objętości 25 m3, 27 m³, 29 m³ i 32 m³.

Wozy Primus 1000+ o bardzo dużej zwrotności, pojemności i wydajności 
są idealne dla ferm posiadających 1000 i więcej krów. Dzięki 3-osiowemu 
układowi jezdnemu ten samojezdny wóz paszowy może być załadowany 
nawet do 12 ton – obciążenie na układ jezdny i opony jest przy tym 
odpowiednio zmniejszone. 

Poza tym aktywny mechanizm kierowniczy przedniej i tylnej osi zapewnia 
ponadprzeciętną zwrotność. Zbiornik mieszający ma pojemność 25 m³, 
27 m³ względnie  29 m³ lub 32 m³, 2 lub 3 turbo-ślimaki. Mieszanie w tym 
wozie paszowym przebiega bardzo szybko i równomiernie.

dla stada od 1000+ krów



Santrak 
Selfline 4.0

Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Perfekcyjne mieszanie
Duży ślimak plus mała liczba obrotów równa się zachowana struktura 
paszy – tak brzmi niepodważalne dla turbo-ślimaka równanie. Ślimak 
obraca się łagodnie powoli i zabiera do mieszania jednocześnie 
z każdym obrotem dużo paszy. Turbo-ślimak został wielkością i 
kształtem perfekcyjnie dopasowany do geometrii zbiornika i posiada 
dokładnie ustaloną odległość od ściany zbiornika, przez co następuje 
szybkie i delikatne mieszanie komponentów paszowych. Wynikiem 
tego są dokładne  precyzyjne dawki i małe zapotrzebowanie na 
olej napędowy. Połączenia zbiornika po bokach i przy wysypie są 
w modelach 2-ślimakowych standardowo zabezpieczone warstwą 
SILONOX (opcjonalnie możliwe też pokrycie ścian i dna zbiornika oraz 
turbo ślimaka). 

Frez nie zmienia struktury paszy
Jeżeli chodzi o strukturę paszy, obowiązuje przy jej pobieraniu zasada 
„mniej znaczy więcej” Wysoko wydajny o szerokości 2 metrów frez 
wyposażony jest w 42 pokryte wolframowo-węglowym materiałem 
noże, a także wieloma łopatkami specjalnie i dokładnie dobranymi 
i perfekcyjnie rozmieszczonymi, aby z jednej strony nie uszkadzać 
struktury paszy, a z drugiej zapewnić równomierną i jednocześnie 
najwyższą wydajność przy jej pobieraniu.  

Sprawny transport paszy
Gardziel frezu wozu SANTRAK Selfline 4.0. jest umieszczony 
symetrycznie prawie na środku wozu samojezdnego. To gwarantuje 
szybki transport paszy bez ryzyka zapychania. Sprawny, bez zakłóceń 
przepływ komponentów paszowych umożliwia gardziel frezu o 
szerokości 700 mm. Dwa solidne siłowniki cylindryczne gwarantują 
jednoczesne stabilne prowadzenie frezu i przy pobieraniu paszy.
Obojętnie, czy wóz paszowy samojezdny SANTRAK posiada 1, 2 czy 
3 ślimaki, dopasowanie frezu i taśmy jest zawsze bardzo dokładne. 

Układ jezdny
Innowacyjny 3-punktowy układ jezdny powoduje, że SANTRAK 
Selfline 4.0 jest  niezwykle skrętny i zwinny. Jako konstrukcja 
3-punktowa rama nośna jest odporna na odkształcenia i gwarantuje 
długą żywotność, jak również dokładne ważenie komponentów 
paszowych. Przy szczególnie wąskich stołach paszowych pasza może 
być równocześnie  wysypywana przez 2 zasuwy opcjonalnie także 
wersji Heavy-Duty umieszczone po obu stronach wozu, co gwarantuje 
płynny, bez blokowania wysyp paszy.

Jednostka napędowa
W wozie SANTRAK Selfline 4.0 bije mocne serce: 4-cylindrowy-D5 
(Kompakt/Premium), względnie 6-cylindrowy-D8 (Master 500+/  
Priums 1000+) z niską emisją spalin na poziomie Euro 4. Silnik Volvo 
o dużym momencie obrotowym i zużywający niewiele paliwa. Jest 
niezwykle wydajny. Dzięki ekstremalnie długim czasom między 
przeglądami technicznymi i konserwacją, wykonywanymi co 1.000 
motogodzin, jest także niesamowicie ekonomiczny. 

Nowa generacja Sano TMR Profi



Santrak Kompetentni 
w żywieniu zwierzątSelfline 4.0

Komfort to większa efektywność pracy
Duża, przestrzenna kabina zapewnia maksymalny komfort, 
ergonomię i bezpieczeństwo. Wysoki komfort jazdy i obsługi czyni 
pracę kierowcy nie tylko przyjemną, ale także bardziej efektywną. 

Funkcje na zawołanie
Zamontowana obok siedzenia multifunkcyjna poręcz z Joystickiem 
obsługiwana jest intuicyjnie co zwiększa efektywność pracy 
operatora. Czynności są łatwo i szybko programowane i przez 
naciśniecie przycisku łatwo włączane.
Możliwe jest zapamiętanie w wygodny sposób, dwóch różnych 
obrotów silnika, a także obsługa hydraulicznego ustawienia 
przeciwnoży zarówno w sposób manualny jak również za pomocą 
jednego przycisku.

Łatwa praca dzięki przyciskom
Dobitnym przykładem maksymalnego ułatwienia pracy jest 
komfortowe zarządzanie stołem paszowym. Zamiast wielu uchwytów 
wystarczy jeden przycisk, aby uruchomić kilka funkcji hydraulicznych 
takich jak np. otwieranie wysypu, włączanie i wyłączanie taśmy 
wysypowej.

Indywidualne zawieszenie kół 
Komfortowa jazda także po złych drogach

Przy nie najlepszych drogach dojazdowych wozy SANTRAK Selfline 
Kompakt i SANTRAK Selfline Premium mogą być wyposażone 
opcjonalnie także w indywidualne zawieszenie kół, co w wozach 
SANTRAK Premium jest standardem. W połączeniu z możliwością 
skrętu 45° jak i dużymi oponami, wyposażony w indywidualne 
zawieszenie kół SANTRAK zapewnia spokojną, stabilną jazdę także 
z dużym obciążeniem, zarówno po nie najlepszych drogach własnych, 
a także po dużych drogach komunikacyjnych między gospodarstwami. 

Taśma wyładowcza
Kombinacja do zadawania paszy oraz do dalekiego ścielenia

Taśma w wozie SANTRAK stanowi kombinację luźnego, szerokiego 
wysypywania paszy oraz precyzyjnego, dalekiego ścielenia boksów 
legowiskowych za pomocą tylko jednej maszyny.

Ustawienie kąta i szybkości dokonywane jest hydraulicznie poprzez 
ramię multifunkcyjne.

Taśma wysypowa
� wysuwana taśma wysypowa może pracować we wszystkich 

pozycjach i zapewnia równomierny wysyp paszy
� taśma umieszczona z tyłu po lewej stronie umożliwia w krótkim 

czasie wysyp dużych ilości paszy  
� możliwy jest równoczesny wysyp paszy po obu stronach, np. przy 

szczególnie wąskim stole paszowym
� składana taśma wysypowa umożliwia wysyp paszy także do 

wysokich koryt

Nowa generacja Sano TMR Profi



Santrak 
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Kompetentni 
w żywieniu zwierząt

Ściśle określona geometrycznie optymalna 
budowa zbiornika i turbo-ślimaka
Wielkość zbiornika i ślimaka mają decydujące znaczenie dla uzyskania 
homogennej dawki. Aby osiągnąć krótki czas mieszania i chronić 
strukturę paszy, każdy model SANTRAK Selfline 4.0 posiada ściśle 
określony co do kształtu, wysokości i szerokości zbiornik. Wielkość 
turbo-ślimaka jest optymalnie dostosowana do wielkości zbiornika.

Pasza w perfekcyjnym ruchu
Kanciasty zbiornik hamuje paszę już przy niewielkim stopniu 
wypełnienia i wprawia ją w ruch obrotowy, co znacznie wspomaga 
pionowe mieszanie. Dzięki temu uzyskuje się nie tylko jednorodną 
dawkę z pełni zachowaną strukturą, ale także unika się ciągłego 
mieszania w kółko tej samej paszy. Długość czasu mieszania jest 
optymalna, co przynosi również oszczędności na czasie i paliwie.

SANTRAK 4-planetarna przekładnia
Przekładnia planetarna została skonstruowana specjalnie do wozów 
paszowych SANTRAK. Ta przekładnia z 4 planetami i optymalnymi 
poziomami przełożenia jest dostosowana do wozów paszowych 
pracujących przy ekstremalnym obciążeniu, o maksymalnym 
momencie obrotowym wynoszącym 52.000 Nm/250 KM. Przekładnia 
jest w 100 % smarowana olejem, co oznacza najwyższy stopień 
zadowolenia z prowadzonych przeglądów technicznych.

SILONOX – charakterystyka materiału
SILONOX jest szczególnie wytrzymałą, nie do zdarcia powłoką stali 
szlachetnej z wyjątkową odpornością na ścieranie. Stosowany jest 
on w wyjątkowych przypadkach w wozach paszowych. SILONOX jest 
odporny na korozję, kwasy i chemiczne zniszczenia. Cechuje się także 
ekstremalną odpornością na mechaniczne zużycie. Mocne spawy 
gwarantują stałą grubość na całej ich długości i pewne połączenia.

SILONOX - gwarancja długowieczności  
i bezpieczeństwa
Boczne zamknięcia zbiornika, wysypy i  wewnętrzne kliny zbiornika są 
standardowo wyposażone w SILONOX. Przy większym obciążeniu np. 
przy regularnym codziennym mieszaniu 40 t TMR i więcej, zaleca się 
opcjonalnie zabezpieczenie wozu SANTRAK warstwą SILONOX także 
na ścianach bocznych, dnie zbiornika oraz ślimaku.

SILONOX – wskaźnik wytrzymałości > 3
Więcej niż stal S 355 

Odporność stali
� odporna na korozję

� odporna na kwasy

� odporna na ścieranie

Turbo-ślimak  
z turbo-skrzydło 
i mocnym magnesem

Nowa generacja Sano TMR Profi



Santrak Kompetentni 
w żywieniu zwierzątSelfline 4.0

Transmisja danych do komputera

Połączenie za pomocą fal radiowych obsługi 
systemu ważenia oraz funkcji hydraulicznych,  
z oprogramowaniem SILOKING Feeding 
Management:
� zintegrowany 7-calowy wyświetlacz

� waga programowalna w standardzie

� załączony (bez dodatkowych opłat) program  
SILOKING Feeding Management

� obsługa funkcji hydraulicznych  
poprzez multifunkcyjną poręcz z Joystickiem

Program Feeding Management
W ofercie program Feeding Management Software
dzięki któremu każdy hodowca w prosty i przejrzysty sposób  
będzie mógł zarządzać żywieniem w swoim stadzie, 
niezależnie od jego wielkości.

Nowa generacja Sano TMR Profi

Perfekcyjna kontrola, komfortowa  

obsługa, spójne dane
System ważenia Data



Proste | Inteligentne | Żywienie

Koszt roczny 
456 zł

wóz 
ciągniony Santrak

Koszt roczny 
376 zł

Zamieniając wóz paszowy zaczepiany na wóz samojezdny Santrak 
przy 1.000 krów zyskujemy rocznie 80.000 zł.

10 lat = 800.000 zł

Koszt przygotowania paszy dla jednej krowy

07
.2

01
9

Zakup wozu samojezdnego Santrak to najlepsza inwestycja 
� Łatwa i wygodna praca w każdych warunkach pogodowych
� Precyzyjne żywienie zawsze tą samą dawką
� Mniej czasu na przygotowanie paszy
� Dokładne ważenie i mieszanie komponentów
� Najniższe koszty żywienia krów

Koszt dzienny 
1,25 zł

Koszt dzienny 
1,03 zł

tel.: 61/29 41 151-152,    fax: 61/29 41 159 
e-mail: wozypaszowe@sano.pl     www.sano.pl/wozypaszowe 
Filmy prezentujące pracę wozów paszowych   
Sano TMR Profi u hodowców zobaczysz na naszym kanale 
www.youtube.com/SanoZdroweZwierzeta


