
LA CHISH INDUSTRIES LTD.

Iseliikuv

14/16/18/20 m3

RMH 4WD & 4WS iseliikuvad söödamikserid Vulcan masinate perekonnast 

Vulcan

Kättesaadav jõudlus: Üksik segamistigu 14m3 kuni 
20m3. Vulcan on suurepäraseks lahenduseks karmides 
ja nõudlikes tingimustes ning sobib kasutamiseks 
libedatel, jäistel teedel, eriti söödajaotusteenust 
pakkuvate ettevõtjate poolt ja suurtes piimafarmides.

Vulcan ehitati, pidades silmas kurvilisi sissepääse ning 
selle neli roolitavat ratast ja nelikvedu ning lühike 
t e l j e p i k k u s  a n n a v a d  m a s i n a l e  u s k u m a t u 
manööverdusvõime. 

Vulcan on säästlik ja usaldusväärne mehaaniline masin, 
mis on varustatud sisse ehitatud juhtmehhanismidega 
mootori ja hüdrostaatiliste pumpade vahelise suhtluse 
optimeerimiseks – energiakulu haldus aitab vähendada 
pumba ja mootori kulumist ning pikendab osade eluiga. 
Koormustundlik hüdraulikasüsteem varustab süsteemi 
õliga ainult vajadusel. Diiselmootor töötab kiirusel 1700 
p/min.

Peamised masinaosad pärinevad tuntud tootjatelt – 
Volvo mootor, Sauer Danfoss ja Bosch Rexroth 
hüdraulika ja Carraro sillad.

Vulcan on iseliikuv masin, mis on kasutajasõbralik nii 
juhi kui tehniku seisukohast. 

Tõendiks masinate tõhususest on lisaks ka Iisraeli 
piimatööstus, mis on efektiivsuselt maailmas esirinnas 
juba aastaid ning kus 95% farmidest kasutavad sööda 
käitlemisel parima võimaliku efektiivsuse ja täpsuse 
saavutamiseks just nimelt RMH Lachish toodangut. 
Lachish Industries Ltd. töötas välja maailma esimese 
iseliikuva, iselaadiva söödamikseri juba aastal 1981. 
RMH masinaid iseloomustab ülim vastupidavus ja 
võrreldes Euroopa toodanguga, kuni 4000 töötundi 
pikem kasulik tööiga.



Jaotab sööta kõikjal ja millal iganes

Jäiga ehitusega šassii eesmise ja tagu-

mise hüdraulilise topeltvedrustusega. 

4WS – Neli roolitavat ratast, töörežiimis külgsuunas 

juhitav ja kohapeal pöörlev.

Autoga analoogne pedaalide 

süsteem. 

Kiirus kuni 40 km/h.

Energiakulu haldus. Kasutajasõbralik ehitus juhi- ja tehniku 

seisukohast. 

4WD Nelikvedu

Vulcan on vastupidav iseliikuv söödamikser ühe teoga, mis on mõeldud peamiselt suurtesse 

piimafarmidesse ja teenusepakkujatele, kes päevad igapäevaselt läbima pikki vahemaid.



35 aastat uuendusmeelsust iseliikuvate 

Poom, mis on varustatud 650mm laiuse kummilindiga. Kiire, tõhus, 

täpne ja ühtlane – säilib sööda toiteväärtus. 

Eesmine frees, korpus valmistatud 

3CR12 roostevabast terasest.

Eesmine ristisuunaline väljalaskekonveier, 

valmistatud 3CR12 terasest, C55 ketiga. 

Kliimaseade

2 hüdrauliliselt juhitavat vastakuti 

asetsevat lõiketera. 

Vastupidav planetaarülekanne ja kahe 

kiirusega Sauer kolbmootor.

Pneumaatiline iste – ACTIMO GRAMMER.

masinate vallas
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LA CHISH INDUSTRIES LTD.

Email: sales@lachish.com

www.rmhmixer.com

Mudel
Maht

Neto- 
kaal

Max 
koormus

Max 
kogu-
kaal

Mootor Frees Sõitmine

3(M ) Kg

14 13300 6400 19700

Vulcan 16 16 11900 7200 19100

Vulcan 18 18 12100 8000 20100

Vulcan 20 20 12300 8800 21100
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Segamine Frees

Vulcan 14 Vahejahutusega 
turbodiisel Volvo 

Penta - TAD 870 - 
218 hJ vedelik-

jahutusega 
6-silindriline 
ridamootor

*Mootorid vastavad Tier 4 
Final heitmenormidele.

Kattuvad 
topeltteod, 

hüdrostaatilne 
muutuv-
kiirusega 

Sauer pump 
ja mootor, 
2 segamis-

kiirust, 
jõuülekanne 
käigukastiga 
ühendatud 
telgvõlli abil

Frees 
hüdrostaatilise 
Sauer pumba 
ja mootoriga, 

sulgur- ja 
rõhuklapp ja 
tagurpidikäik.

Esi- ja 
tagateljed – 
nelikvedu 
Carraro 
muutuv-
kiirusega 

hüdrostaatilise 
pumbaga, 
2 kiirust. 

Kuni 40 km/h. 

Neli roolitavat 
ratast, töö-

režiimis 
külgsuunas 

juhitav ja 
kohapeal 

pöörlev, kahe-
rattavedu 
maantee-
režiimis.
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