
MI SV 23 sneglevogn

Aflæsser 17 tons på under 3 minutter
Suveræn sneglevogn, der især kommer til sin ret, når en stor tonnage korn 
skal flyttes hurtigt fra mejetærsker til lager eller lastbil. 

Sneglevognen - med et rumindhold på 23 m3 - finder også anvendelse ved 
transport af hø, foderstoffer og sojaskrå samt ved kørsel og omlæsning af 
gødning og sædekorn.

Leveres med hydrauliske bremser på 2 aksler samt hydraulisk bundskod, 
som styrer tilførslen til bundsneglen. 

Tømmesneglen har en variabel aflæsningshøjde fra 3,80 - 4,90 m og kan 
læsse af både til højre og venstre.

Se specifikationer mv. på bagsiden.

Rullepresenning er ekstraudstyr. Hydraulisk bundskod er standardudstyr. 1.000 o./min. på PTO’en.



Forhandler:Importør:

Maskinhandler Indkøbsringen Amba.
Soldalen 1, DK-7100 Vejle
Tel.: +45 7640 8600
Fax. +45 7640 8601
www.mi.dk
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Specifikationer på MI SV 23 sneglevogn

Robust vognkasse med kraftig pladetykkelse: Lodrette sider i 3 mm stål og skrå sider i 4 mm stål

Bund under snegl i 6 mm stål

Sneglediameter på 400 mm med en pladetykkelse på 10/4 mm stål 

3 stk. rensespjæld under bundsneglen

Tømmesnegl med kraftig pladetykkelse: 6 mm stål i nederste sektion og 5 mm stål i øverste sektion

Tekniske data 

Egenvægt (kg) 6.500 

Ladlængde (cm) 600

Total længde (cm) 850

Ladbredde (cm) 245

Total bredde (cm) 255

Sporvidde (cm) 200 

Nyttelast (tons) 17

Rumindhold (m3) 23

Aflæsningstid 2-3 min.

Kraftbehov, min.-max (hk) 120-250

Omdrejning på PTO (o./min.) 1.000

Olieudtag, min. 2 dobbeltvirkende olieudtag

Udstyr

Mekanisk støtteben Standard

Hydraulisk bundskod Standard

Trinbræt med platform Standard

Hjulmontering, Trelleborg 600/55x26,5 Standard

Hjulmontering, Trelleborg 710/50x26,5 Ekstraudstyr

Rullepressenning Ekstraudstyr

Tagbøjle for rullepressenning Ekstraudstyr

4 stk. vejeceller med monitor (fabriksmonteret) Ekstraudstyr

Andre vogne i MI Tip og MI Transport programmet:

                 

MI Tip farmer tipvogn                                        MI Tip CD tipvogne                                           MI SPD entreprenørvogn

For yderligere information og oplysning om priser, kontakt din MI forretning.


