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Przyczepa przeładowcza
Interbenne

Żniwa

Nawożenie

Zasiewy

Interbenne
27 m³
38 m³
46 m³



Trzy główne funkcje

PRZEŁADUNEK
3 różne pojemności aby sprostać wymaganiom:
27 m³  38 m³  46 m³

TRANSPORT
Z nadwoziem skorupowym o szerokości nieprzekraczjącej 2.55 
m, Interbenne jest przystosowana do poruszania się po drogach 
publicznych.

NAPEŁNIANIE
Konstrukcja przenośnika ślimakowego umożliwia wyładunek w 
wybranej pozycji  np. z boku – dla rozsiewaczy, oraz z tyłu – do 
kontenerów, itp.

Dlaczego?
Ciągły postęp w rolnictwie wymaga zapewnienia optymalnego procesu transportu. Zwiększona wydajność 
nowoczesnych kombajnów wymaga zastosowania nowych rozwiązań. Dzięki przyczepie przeładowczej Interbenne 
skracamy do minimum przestoje i puste przebiegi.

Interbene. Sprawdza się nie tylko
przy żniwach, również do
zastosowania przy nawożeniu
lub wysiewie.



Czas to pieniądz!
Wyższa wydajność umożliwia szybsze zbiory lub zastosowanie mniejszej ilości maszyn.

Im wyższa wydajność maszyny, tym droższe 
okresy przestoju. Konieczne jest zredukowanie 
przestojów, w celu optymalizacji procesu zbioru.

Interbenne doskonale nadaje się do zbiorów 
wszystkich zbóż

Pełna kontrola załadunku.
Trzy przednie okienka kontrolne ułatwiają nadzór 
nad załadunkiem.

Ogromna oszczędność czasu
do 30%

Szybka i dobrze amortyzowana.
Duża pojemność połączona z możliwością 
szybkiego wyładunku nie jest jedynym 
składnikiem sukcesu. Przyczepa musi być w 
stanie szybko się przemieszczać pomiędzy 
kombajnem a punktem odbioru ziarna.

Interbenne, wyposażona w tandem Boogie lub 
tridem resorowany, może poruszać się z dużą 
prędkością nawet po nierównym terenie.

Ochrona gleby.
Duży prześwit przyczepy zapewnia ochronę 
upraw.



Wyładunek na
każdym poziomie.

Zmienna wysokość.
Ślimak wyładowczy Interbenne został specjanie 
zaprojektowany, aby umożliwić wyładunek we wszystkich 
pozycjach. Co więcej, możliwy jest wyładunek z 
wysokości od 2 do 4.30 m.

Duża długość przenośnika, umożliwia napełnianie 
dużego siewnika, pozwala również na załadunek pojazdu 
pozostającego na drodze.

Doskonała celność.
Kamera umieszczona  przy wylocie przenośnika, 
podłączona jest do wyświetlacza w kabinie, co pozwala 
precyzyjnie umieścić żmijkę nad punktem przeładunku.

Całkowita kontrola.
Napęd przenośnika zapewniony jest z WOM-u ciągnika 
przy prędkości  1000 obr/min. Prędkość wyładunku może 
być zwiększona dwukrotnie, poprzez  zastosowanie 
odpowiedniej przekładni.

Idealnie suche.
Zdalnie sterowana plandeka idealnie chroni zbiory przed zamoknięciem.



Łatwa
obsługa

Interbenne nie wymaga szczególnej obsługi.

Dokładna informacja  
Opcjonalnie, Interbenne może być wyposażona w 
elektroniczną wagę. Cztery czujniki pomiarowe, 
połączone z pulpitem w kabinie ciągnika, przekazują 
informację o dokładnej wadze ładunku oraz całkowitej 
wadze przetransportowanego materiału w danym 
dniu w czasie rzeczywistym.

Dostęp do części.
Łatwa obsługa systemu napędu oraz zastosowanie 
wysokiej jakości materiałów pozwala zapewnić dużą 
żywotność oraz niskie koszty eksploatacji.

Łatwe czyszczenie.
Zasuwy, dno zbiornika oraz otwór wyładowczy, 
pozwalają na szybkie czyszczenie po zakończeniu 
pracy.



Zawieszenie hydrauliczne  
Dla zapewnienia łatwego pokonywania 
nierówności terenu, skrzynia ładunkowa 
46 jest wyposażona w sprzęg z 
z a w i e s z e n i e m  h y d r a u l i c z n y m ,  
zaprojektowany specjalnie w sposób 
zapewniający doskonałą stabilność 
pojazdu zarówno z obciążeniem, jak i bez 

Wskaźnik poziomu 
W s k a ź n i k  p o z i o m u  u m o ż l i w i a  
kontrolowanie wysokości otwarcia 
elementów stożkowych dolnego ślimaka. 
Otwarcie częściowe pozwala na 
zmniejszenie przepływu, aby zakończyć 
ładowanie  po jazdu lub podczas 
wykorzystywania nawozów. (dotyczy 

Skrzynia ładunkowa 46 wyposażona w koła 750/60 R 30,5

Sterowane hydraulicznie elementy 
stożkowe 

Znajdujące się wewnątrz skrzyni 
sterowane hydraulicznie elementy 
s tożkowe umoż l iw ia ją  ca łkowi te  
zamknięcie dolnego ślimaka. Umożliwiają 
one regulację lub zatrzymanie przepływu, 
kiedy skrzynia jest pełna. (dotyczy jedynie 

Włazy do czyszczenia ze sterowaniem
hydraulicznym (dotyczy jedynie
modelu TTR46)



Gwarantowana jakość.

PERARD Interbenne jest efektem 
wytężonej pracy inżynierów, wielu 
sezonów testów i uwag rolników.

Nowoczesny projekt, wytrzymałość i 
łatwa obsługa czynią Interbenne 
doskonałym partnerem przy zbiorach.

Interbenne przyczynia się do 
zminimalizowania kosztów mechanizacji, 
znacząco wpływając na podniesienie 
wydajności. Wszystkie komponenty 
stosowane przy produkcji przyczep 
Interbenne są najwyższej jakości.

Specyfikacja
techniczna.

              Wysokość min.

Wysokość wyładunku

Prześwit

Jazda po drogach

Osie

 Na drodze

 Na polu

Ładowność

Pojemność

Interbenne 27 interbenne 38

27,00 m³ 38,00 m³

27,00 t 38,00 t

24,00 t 32,00 t

Tandem Tridem skrętny

● ●

620 mm 550 mm

2,00 m 2,00 m

● Standard - ○ Opcja

 Wysokość max. 4,30 m 4,30 m

Przekazanie napędu

Średnica ślimaka 500 mm 500 mm

Mechaniczny Mechaniczny

Napęd żmijki Mechaniczny Mechaniczny

Plandeka i barierka

Wposażenie do nwozu

Opcja

Koła

Elektroniczna waga

Dyszel zawieszany hydrauliczny

Wyładunek tylny

Wielopozycyjny wyładynek ● ●

● ●

○ ●

4 punktowy 6 punktowy

600/55 R26.5 600/55 R26.5

700/50 R26.5 700/50 R26.5

800/45 R26.5 -

● ●

○ ○

Kamera ○ ○

Szerokość całkowita bez kół

Długość całkowita 8,80 m 11,20 m

2,54 m 2,54 m

Wysokość całkowita 3,65 m 3,74 m

Masa własna 7 900 kg 10 400 kg

Interbenne 46
NOWY

46,00 m³

50,00 t

32,00 t

Tridem skrętny

●

550 mm

1,10 m

4,50 m

700 mm / 600 mm

Mechaniczny

Mechaniczny

●

●

●

6 punktowy

6x 600/55 R26,5

6x 800/45 R26,5

6x 750/60 R30,5

●

○

○

12,38 m

2,54 m

3,74 m

14 800 kg

31 ton rzepaku w czasie 60 s*

Rekord Europy

Dziękujemy
Farming Photography

www.farmingphotography.co.uk
The UK leading Agricultural Photography company

* określona wydajność przepływu zależy od rodzaju zbóż, wilgotności oraz mocy ciągnika. Informacje te nie mają wiążącego znaczenia umownego.
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01/15 - DC 1d Pl - Dane i fotografie niehandlowe. Uwaga: wybór różnych opcji może 
zmniejszyć pojemność oraz ładowność. Niniejsza broszura przeznaczona jest do 

dystrybucji na całym świecie. Dostępność poszczególnych opcji ukazanych na 
fotografiach różni się w poszczególnych krajach.


