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Sokoldalú & Erős

Robosztus lehordópadló  
szemes- vagy választható 
laposlánccal

Maximális 
stabilitás
Hegesztett acélteknő

Univerzális trágyaszóró

A Strautmann univerzális trágyaszórógépek 
épp Önnek valók, ha 

... az istállótrágyát értékes trágyának tekinti.
… ha Ön az istállótrágyát precízen szeretné kiszórni.
… ha Ön földnedves meszet, vagy komposztot szeretne kiszórni.
… ha Ön trágya jellegű anyagot szór ki.
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Strautmann univer-
zális trágyaszóró 

   precíz
   robosztus
   erős

Majd 60 éves trágyaszórógyártó 
tapasztalattal a Strautmann cég a 
Streublitz-et folyamatosan fejlesztette 
és az ügyfelek igényeihez igazították.
Ön is profitáljon ebből!
Stabilitás, hosszú élettartam 
és rugalmasság tekintetében 
a Strautmann a mérce. Nagy 
terhelhetőség és hosszú élettartam 
a legfontosabb pontok, amelyek 
egy trágyaszórónál számítanak

1957 óta Streublitz oldalsó rakodással
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Állandó pontossága robosztus 
szórómű   
segítségével Hardox kopóalkatrészek:
Tépőfogak, röpítőkanalak és kopásálló 
lemezek

Nagy hatékonyságú  
  szórás a 1,55 méteres szóróművön 

keresztül
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Hátsó torlaszfal 
  A finomszemcsés szóróelemek adagolt   

kinyeréséhez, mint pl. szennyvíziszap    
vagy komposzt

Tépőfogak/ Szóróhengerek 
  Különálló tépőhengerek csavarozott tépőfogakkal
  Könnyen működtethető és kicserélhetők

Szóráshatároló berendezés 
  Mechanikus vagy hidraulikus irányítás
  A földterület szélén vagy más területek    

mentén történő szóráshoz
  Pontos, tiszta munka
  Jobb, vagy baloldali határoló választható

Univerzális szórómű*
 Akár 24 m szórószélesség
 Pontos keresztirányú eloszlás
 Pontos szóráskép
 Maximális átfolyás

Szórótányér
  Hardox kopásálló lemezek, röpítőtényérok    

a hosszú élettartam érdekében

Szórómű meghajtás
  Meghajtás megerősített görgős lánc segítségével
  Automatikus láncfeszesítés – nem igényel   

karbantartást és nem kopik
  Automatikus kenőrendszer a szóróműhajtó    

elemeknél választható
  Megerősített hajtótengely csapágyak

Kardánmeghajtás (opcionális)
  egyenletes futás és kopásálló
  láncok helyett kardántegely
  lánckerekek helyett szöghajtómű
   alacsony karbantartás hosszú    

élettartammal

A szórómű beállítása 
Az optimális szórási minőség érdekében
�Az adagoló ajtó egyszerű beállítása
�Minden szórandó anyaghoz és feltételhez igazítható
�A kompromisszummentes pontosság érdekében
�Erőt és üzemanyagot takarít meg

*  Alapfelszereltség egy négyhengeres szórómű max.    
8 m-es szórási távolsággal
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Erős felépítés – 
nagy teljesítmény
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Robosztus kivitel 
minőséi elemekből

Stabil acélfelépítmény
    Komlett stabil oldalfalak 
    Hajtogatással készült oldalfalak és nagyméretű oldalrakoncák 

Lehordópadló 
      14 mm szemesláncok egyenként 25 tonna szakítóerővel
     Tiszta és problémamentes mozgatás ragadós szóróanyag 

mellett is a minden harmadik lehordólánc lécén lévő   
trapézprofil segítségével

      Nagy méretű hidromotoros hajtómű meghajtás

Komposzt oldalfaltoldás
    300 mm magas
    Kifelé dől
���Növelhető a rakomány mennyisége
���Véd a rakomány kiszóródásától és a szennyeződéstől

´
 Lehordólánc  
     Öntisztítók
      A láncok alacsony fordulási szöge 

csökkenti a kopást és növeli a 
szemesláncok élettartamát.

Automatikus lehordóláncfeszítés
     A feszesség egyszerű ellenőrzése a homlokfalon
     A lánc egyszerű feszesítése szükség esetén
     Egyenes és kényelmes testtartás a feszesítésnél   

az optimális elhelyezésnek köszönhetően
     Csökkenti a kopást
���Költségkímélő
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Mechanikus rúdrugózás 
    Alapfelszereltség
    A kényelmesebb vezetéshez és a nagyobb   

biztoságért

Egytengelyes
   VS 1205-nél
   Nagy gumikkal is lehet

Tandem-Boogie tengely
   A VS1604-2004 esetében
   Jó menettulajdonságok
   Alkalmazkodik a terepviszonyokhoz
   Hátsó tengely kormányzással kapható

Kényszerkormányzás 
    Választható a VS1804 és 2004-hez
    A talaj, az abroncsok és a futómű védelme   

kanyarodáskor
    A nagyobb vezetési kényelem- és biztonság   

érdekében tolatásnál is. 

A meghajtás biztosítása
A szórómű és minden egyes tányér külön biztosítása bütykös kuplunggal 
    A hajtóműveket (piros) védi a károsodástól
    Külön bütyköskuplungok (sárga) teszik lehetővé az erő pontosabb 

elosztását és nagyobb működési biztonságot nyújtanak
    A szórómű fordulatszámának figyelése gondoskodik a lehordópadló 

automatikus megállásáról, ha a minimális sebesség alá süllyed

Emelhető tengely a tandem-
atengely esetében (választható)
    Nincs negatív függőleges terhelés – félig 

üres szóró esetében sem
    A traktor húzóerejének optimális átvitele  

és kihasználása
    Minimális kerékkopás

A technikai változtatás jogát fenntartjuk
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ISOBUS – irányítás és    
szórásmennyiségszabályozás
    A szóróra tervezték a Field Operator 120-szal
    Intuitív irányítás a nyomógombokon található 

egyértelmű jelzésekkel
     A gép állapota és integrált barázdaszámláló
    Szórásmennyiség szabályozás tömeg alapján  

és a mérlegelő szerkezet segítségével

Field Operator 300 field handle-vel
    Univerzális ISOBUS-terminál
  Adapter a GPS-antenna és a távoli   

számítógéppel történő adatcsere számára 
 Kényelmes irányítás a Softkey-billentyűkkel
  Főbillentyűzet éjszakai üzemmóddal, hogy  

sötétben is lehessen dolgozni.

Barázdaszámláló
�Kiegészítésül a közvetlen kapcsolathoz és   

a kényelmes irányításhoz
  A barázdákat és a munkaórákat számolja

A technikai változtatás jogát fenntartjuk
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Közvetlen kapcsolat 
     Egyszerű és robosztus
     A lehordópadlósebesség beállítása az   

olajáramlás segítségével
     A traktorülésből irányítható
     A fordulatszámfigyeléssel és az automatikus 

lehordópadló megállítással

Elektrohidraulikus vezérlés 
 Egyszerű és biztonságos irányítás
  A lehordópadlósebesség fokozatmentes   

elektromos beállítása a potméterrel
  Fordulatszámfigyelés automatikus lehordópadló 

megállítás

A technikai változtatás jogát fenntartjuk
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Műszaki adatok 

Uniwersalny rozrzutnik obornika VS 1205 - 2005 (40 km/h)
Műszaki adatok
Típus  VS 1205 VS 1605 VS 1805 VS 2005
  egy-  Tandem-  Tandem-  Tandem-
  tengelyes tengelyes  tengelyes tengelyes
Méretek

Összméretek  

Hossz (4 tépőhenger/ 2 szórótányér)  m 7,93 / 8,14  7,93 / 8,14 7,93 / 8,14 8,43 / 8,64

Külső kerék szélesség m 2,75 2,55 2,65 2,81

Magasság m 3,34 3,18 3,18 3,57

Rakodási magasság m 2,54 2,58 2,58 2,77
Önsúly 

- 4-Tépőhenger kg 5.900 6.700 6.800 7.600

- 2-Szórótányér kg 6.500 7.300 7.400 8.200

Megengedett össztömeg 

- felső vonórúdcsatlakozásnál kg 12.000 16.000 18.000 20.000

- alsó vonórúdcsatlakozásnál kg 13.000 17.000 19.000 22.000

Rakfelület belső méretek  

Hossz m 5,53 5,53 5,53 6,03

- hátsó torlaszfallal m 4,85 4,85 4,85 5,35

Szélesség m 1,93 1,93 1,93 1,93

Magasság m 1,06 1,06 1,06 1,06

4 Tépőhengeres szórómű  m 1,46 1,46 1,46 1,46

2 Röpítőtányéros szórómű m 1,55 1,55 1,55 1,55

Hátsó torlaszfal nyitás m 1,55 1,55 1,55 1,55

Rakomány térfogat m3 16,5 16,5 16,5 18,0

- hátsó torlaszfallal m3 14,5 14,5 14,5 16,0

Méretek abronccsal  750/45 R 26,5 600/50 R 22,5 600/50 R 22,5 710/50 R 26,5

Teljesítménykövetelmények PS 120 120 120 150

A technikai változtatás jogát fenntartjuk
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A B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. 
KG egy máig családi tulajdonban lévő mára 
már a 4. Generáció irányításával 85 éve 
folyamatosan kimagasló szakmai elismeré-
sekkel müködö vállalat. A Strautmann gép-
gyár második gyártási helyszíne Lwówek 
(Lengyelország). A Strautmann cégcsoport 
Lengyelországi modern gyára készíti az 
egyedi gépalkatrészeket és a pótkocsik 
alkatrészeit, valamint kiegészítő berende-
zéseket, rakodó kanalakat. A Strautmann 
Gépgyártó Hungaria Kft. Mátranovákon 

található és üzemegységében mintegy 100 
alkalmazott dolgozik. A magyarországi üze-
megység a lakatosipari, lemezmegmunkáló 
tevékenységekre specializálódott és gyártja 
a hegesztett alkatrészeket, komponense-
ket.
Mivel széles körű tapasztalattal rendelkezünk 
a szarvasmarha-etetés, Takarmányozás, 
univerzális szóró-, és szállítástechno-
lógia valamint a Adagolástechnika és a 
Biogázüzemek vonatkozásában, így ebben 
az ágazatban az Ön partnere a Strautmann.

A Strautmann cég fő gyáregysége Bad Laerben

Strautmann Gépgyartó Hungária Kft. 
H-3143 Matranovák, Szabadság út 51.  ·  Tel.: +36 32 548-210  ·  info@strautmann-hungaria.com  ·  www.strautmann.com


