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Kompaktowy i zwinny
- Rozrzutnik CS Rozrzutnik CS

Rozrzutnik CS jest następcą sprawd-
zonego i niezawodnego rozrzutnika BE. 
Kompaktowy rozrzutnik CS szczególnie
nadaje się dla gospodarstw zmechani-
zowanych. Za sprawą odchylanych burt 
możliwe jest wykorzystanie maszyny
również do innych celów.

• CS 75 - 95
• 7,5 - 9,5 m³ pojemnośći
• dzięki odchylanych burt możliwe jest 

wykorzystanie maszyny również do 
innych celów 

• prosta obsługa

Spis treści
Mechanizm rozrzutu i 
podłoga transportowa  4-5
Nadbudowa i podwozie 6
Obsługa i dane techniczne 7

Odchylane burty
dla wygodniejszego

załadunku

4 walcowy mechanizm rozrzutu  
zapewnia równomierny obraz rozr-
zutu przy szerokości pracy do 8 m

Wytrzymałe listwy ochronne
zapobiegają uszkodzeniom 

burt
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4 walcowy mechanizm rozrzutu
• cztery pionowe walce rozrzucąjce zapewniają 

szerokość rozrzutu 6 - 8 m
• wachlarzowy kształt zebów rozrzucajacych zape-

wnia równomierne rozdrobnienie materiału

Przekładnia mechanizmu rozrzutu
• łatwa konserwacja zapewniająca wysoką nieza-

wodność 
• mała szybka na każdej przekładni do mechaniz-

mu rozrzucającym umożliwia wizualną kontrolę 
poziomu oleju

Naped podłogi transportowej
• przekładnia o wysokim momencie obrotowym z 

napdem hydraulicznym 
• ustawianie prędkosci posuwu za pomocą zaworu 

regulującego na dyszlu
• bezstopniowa regulacja ummożliwia łatwą i precy-

zyjną regulację ilosći materiału do rozrzucanja

Podłoga transportowa
• bezpieczny posuw podłogi za pomocą jednej ( w 

CS 75) lub dwóch ( w CS 95) taśm podłogowych 
• łańcuchy o grubości 10mm i obciążeniu nisz-

czącym 13 ton na łańcuch
• przykręcane listwy podłogi wybierającej umożliwi-

ają łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia

Solidna konstrukcja zapewniająca wysoką wydajność 
- mechanizm rozrzutu i podłoga transportowa

 + Duże rozdrobnienie 
 + Idealny obraz rozrzutu
 + Wysoka przepustowość 
 + Idealny do rozrzucania na     
użytkach zielonych
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Wszystko pod kontrolą
- warianty obsługi

Dane techniczne

Bezpośrednie podłączenie do ciągnika

• obsługa funkcji hydraulicznych poprzez bez-
pośrednie podłączenie do ciągnika

• regulacja prędkości podłogi za pomocą zaworu 
sterującego przepływem

CS 75 
przy ogumieniu 

520/50 R 17

CS 95 
przy ogumieniu

 520/50 R 17
Wymiary
Długość [m] 6,16 6,96
Wysokość [m] 2,84 2,88
Szerokość zewnętrzna kół [m] 2,17 2,17
Wysokość załadunku [m] 1,75 1,79

Masa własna
Masa własna od [kg] 2.000 2.300

Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 5.700 8.000

Pobór mocy
Pobór mocy od 25 kW / 35 KM 36 kW / 50 KM

Wymiar wewnętrzne skrzyni
Długość [m] 3,70 4,60
Szerokość [m] 1,80 1,80
Wysokosc burt [m] 0,50 0,50

Pojemność 
Pojemność [m3] 7,5 9,5

Mechanizm rozrzucający
Przepust mechanizmu rozrzucającego [m] 1,15 1,15

Podwozie
seryjnie
• pojedyncza oś z różnorodną możliwością ogumie-

nia
• opony o dużej objętości, aby zapewnić najlepszą 

ochronę gleby

opcja przy CS 95
• resorowane podwozie tandemowe dla najwyższe-

go komfortu jazdy
• doskonałe właściwości jezdne nawet na drodze

Połączone punkty smarowania
• Opcjonalnie dostępne listwy smarujące dla górne-

go łożyska walca rozrzucającego
• Łatwa i wygodna konserwacja maszyny

Burty i nadstawki
• nadstawki o wysokości 400 mm dla zwiększenia 

pojemności (opcja)
• nadstawki są odchylane dla zmniejszenia wysok-

ości załadunkowej
 → łatwy załadunek również przy użyciu mniejszych 
ładowarek i ciągników 

• burty są całkowicie odchylane
 → elastyczność dzięki możliwości podwójnego wy-
korzystania maszyny jako przyczepa transportu

Dobrze przemyślane dla większego komfortu 
- Nadbudowa i podwozie



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 
D-49196 Bad Laer 

Tel.: +49(0)5424/802-0 
Fax: +49(0)5424/802-76  

info@strautmann.com
www.strautmann.com  
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