
  DAH AGROBEN,s.r.o.,    080 06 Prešov, Družstevná 36 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cenová ponuka 

 

Krmný miešací a rezací voz so silážnou frézou : 

SEKO  SAMURAI 5, 450/95, objem 9 m3 ,  
 

Základná výbava: 
- 2 ks horizontálne šneky s vysoko odolnej ocele, priemeru 450  mm, hrúbka zavitoviek 15 mm 

- šneky so zbiehavými závitmi, otočné vymeniteľné hviezdicové rezacie nože 120 ks 

- v strede vane medzi šnekami sú vymeniteľné ozubené  protiostria 

- krmný voz ktorý je technicky riešený na spracovanie aj senážných balíkov 2 ks naraz 

- ľavostranné vyprázdňovanie s hydraulicky ovládaným šubrom  

- hydr. sklopný laťkový dopravník, šírka 900 mm, dĺžka 800 mm, (predĺženia po 200 mm-opcia) 

- dno z vysoko-odolnej ocele hrúbka 12 mm, (z wolframovej ocele – opcia) 

- pohon šnekov od kardaňa pomocou reverznej planétovej prevodovky so spojkou, cez ozubené 

kolesa a masívné reťazové koliesa prepojené reťazou v olejovej lázni 

- vlastný hydraulický okruh (olejová nádrž, filter,  vakuomer, hydrogenerátor a hydromotory) 

- zadná spodná začisťovacia sklopná radlica hydraul. ovládaná 

- ťažná oj do spodného tiahla, nastaviteľná horizontálne a vertikálne D45,  (vrchné tiahlo-opcia) 

- dementovateľné blatníky 

- mechanická ručná brzda, (pneumatické brzdy- opcia) 

- širokouhlý kĺbový hriadeľ do traktora so strižnou poistkou, náhon 540 ot/min. 

- vážiací system SEKOTRONIC L 150 (15 programov x 15 komponentov, spolu 225 receptúr,  

  3 tenzometrické snímače z nerezovej vysokopevnej ocele, 1 ks na tiahle, 2 ks na náprave) 

- diaľkové ovládanie 5 funkcií z traktora centrálnym ovládačom páky-bowdeny 

- požadovaný min. príkon od 60 HP 

- pneu. 285/70 R19,5 

- osvetlenie, cestná výbava 

- zadná fréza šírka 1800 mm, priemer 450 mm, prac. dosah 4600 mm, hĺbka frézovania 

300 mm, pohon dvoma hydromotormi s reverzom, regulácia otáčok, regulácia rýchlosti 

spúšťania do záberu, bezpečnostný systém pre frézu (povinné pre krajiny EU), poistné 

bezpečnostné ventily 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cenová ponuka bez DPH :  45.680,-€   (cenník v tejto výbave : 58.680,-€) 

 

Príplatková výbava : 
- pneumatické brzdy : 1880 € 

- technické osvedčenie na dopyt 

 

Rozmery : šírka 1905 mm (zaklopený dopravník), max. 2150 mm (vyklopený dopravník) 

- výška 2265 mm, - dĺžka 6405 mm, výška výpadu krmiva 700 mm, - hmotnosť 5200 kg 

Ostatné : podložné kliny, výbava pre prevádzku na pozemných komunikáciach, návod na obsluhu, 

katalog „ND“, v cene spustenie, zaškolenie, technické osvedčenie, doprava na dvor 

 

Záruka min. 12 mesiacov, záručný a pozáručný servis zo strediska Prešov                                         
 

V Prešove dňa 30.1.2023                                                                    Ing. Benček 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Č.tel: 051/7581150,  mobil:0905/659 845, Email: bencek@agroben.sk, www.agroben.sk    
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                                                                                                        Protibežné šneky + protiostrie 

    
 Vynášací dopravník                 váhy                                         odstavná noha + ručná brzda 

   
Spodné oje                              reverzná prevodovka             bowdenové ovládanie   



                                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


