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X-Flow
15 m³
19 m³
28 m³
34 m³

Przyczepa przeładowcza

X-Flow

Optymalizacja

Przeładunek

Bezpieczeństwo



X-Flow

X-Flow 15

3.00 m

3.00 m

3.50 m

4.50 m

15.00 m³

Ø 500 mm

-

28.1 R26

-

X-Flow 19

3.00 m

3.00 m

3.80 m

4.80 m

19.00 m³

Ø 500 mm

650/75 R32

X-Flow 28

3.50 m

3.50 m

3.76 m

4.80 m

28.00 m³

Ø 600 mm

28.1 R26 158A8

X-Flow 34

3.50 m

3.50 m

4.06 m

4.80 m

34.00 m³

Ø 600 mm

28.1 R26 178A8

-

-

Odpowiednio zaprojektowane aby zapewnić
efektywną współpracę z najnowszą generacją
kombajnów. X-Flow jest podstawowym
narzędziem do optymalizacji i poprawy
rentowności twoich zbiorów

Zastosowanie ślimaka przeładunkowego o dużej
średnicy sprawia, że możliwe jest znaczne 
obniżenie kosztów zbiorów.

Szerokość maszyny oraz zastosowanie 
niskociśnieniowych, szerokich opon zapewnia 
doskonałą stabilność pracy w każdych 
warunkach, nawet w bardzo trudnym terenie.

Dane techniczne

Szerokość zbiornika

Szerokość całkowita

Wysokość (żmijka złożona)

Wysokość rozładunku

Pojemność zbiornika

Ślimak przeładunkowy

Dolny ślimak Hydrauliczny Hydrauliczny

System ważenia Opcja Opcja Opcja Opcja

Koła standardowe

Oś oś pojedyncza oś pojedyncza Tandem Tandem

Dyszel resorowany Opcja Opcja
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Oszczędność czasu, zwiększenie produktywności, zwiększenie konkurencyjności, … zalety przyczepy X-Flow PERARD są niezliczone.

Ÿ Przykręcane oczko pociągowe.
Ÿ Manualna podpora.
Ÿ Okno rewizyjne na przedniej ścianie.
Ÿ Zwiększenie odległości pomiędzy przyczepą a ciężarówką dzięki
Ÿ większemu kątowi ślimaka.

Ÿ Hydrauliczna zapadka na ślimaku.
Ÿ Stały dyszel. 
Ÿ Wskaźnik stopnia otwarcia włazu.
Ÿ Wytrzymała przekładnia: Przekładnia 1”3/4 – Ø45 mm wałek.
Ÿ Łatwa obsługa: klapa rewizyjna ślimaka.

PERARD produkuje przyczepy przeładunkowe od 15 lat. Duże doświadczenie oraz szeroka gama produktów 
spełnia wszystkie potrzeby, wartość dodana i rentowność przyczepy przeładunkowej na farmie nie są już 
znakiem zapytania. Rolnicy, przedsiębiorcy rolni, firmy usługowe potwierdzają:
krótszy czas żniw, zapewnione bezpieczeństwo transportu i większa wydajność każdego dnia.

Pojemność
twojego
X-Flow

Pojemność
zbiornika w

twoim kombajnie

Wymagalna
minimalna

moc
ciągnika*

*Uwaga: należy wziąć pod uwagę warunki polowe oraz pogodowe.

Zestawienie liczby wyładowań w zależności od pojemności
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01/15 - DC 40d 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.

Cechy charakterystyczne dla X-Flow (oprócz 15 i 19): hydrauliczny dolny ślimak umożliwiający całkowite opróżnienie skrzyni i 
zapewniający tą samą szybkość rozładunku  od początku do końca. 3,50 m rozstaw osi zapewnia wyjątkową stabilność.

Opcjonalnie hydrauliczne zawieszenie
dla X-Flow 28 i 34

Oszczędność czasu, zwiększenie produktywności, zwiększenie konkurencyjności, … zalety przyczepy X-Flow PERARD są niezliczone.


