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Verti-Mix önjáró takarmánykeverő-kiosztó

A Strautmann önjárógép
 Hatékony
 Kényelmes
Megbízható
 Nagy kapacitású

Rakodás, keverés, kiosztás
- mindez egyetlen géppel

Szükségtelen a külön rakodógép, így a 
munkavégzés kényelmesebb és 

üzemanyagtakarékosabb.

A Strautmann önjárók 
komplett megoldást 

biztosítanak a takarmányozásra. 
A megbízható üzemeltetést 

támogatja az integrált 
távdiagnosztikai modem is.
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Gyors rakodás
a nagyteljesítményű marófejjel

Tiszta felhordás és
kilogramm pontosságú adagolás
a reverzálható 
felhordószalaggal

ICS-vezérlés
 Intelligens  vezérlés

minden funkcióra

2 vagy 4 kerék kormányzás
fordulékonyság a szűk helyeken is

Távdiagnosztikai modem
  

Az önjáró Verti-Mix:

Az önjáró takarmánykeverő-kiosztó
jelentősen megkönnyíti a tejelő szarvasmarhák 
munkaigényes takarmányozását. A használata időt, 
munkaerőt és ráfordítást takarít meg. 

A takarmány komponenseinek tökéletes össze-
keverése miatt az állatok nem tudnak válogatni.
 

A teljes állomány ellátása fiziológiailag optimális 
lesz, így kevesbé fogékonyak a megbetegedésekre. 
Az egészségesebb állatok gazdaságosabb és 
hatékonyabb gazdálkodást biztosítanak.

Tanulmány: 
Önjáró takarmánykeverő

Gyors műszaki segítség 
szükség esetén

Üzemanyagfelhasználás Hatékonyság

www.strautmann.hu

Hatékony, erős 
és komfortos

Ennek eredménye egy javuló összetételű 
és nagyobb tejhozam.
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A silómaró rendszer

Nagy teljesítményű silómaró
 2 m széles


 60 db hajlított kés (széria) és
54 db egyenes kés (opcionális)

 A legnagyobb teljesítmény és a
tiszta vágási felület érdekében
a kések spirál alakban
helyezkednek el a
maróhengeren.

Felhordószalag
 A silómaró mögött középen elhelyezett szalag 

gyorsan és kímélően továbbítja a takarmányt
 Gumiból készült, nyugodt járású, alacsony 

karbantartásigényű felhordószalag 
 Hidraulikus meghajtással
 Fokozatmentes sebességszabályozás
 A pontos adagolás érdekében visszafelé is járatható

(reverzálható)
Rakodás és szállítás
 Tiszta felhordás akár a padlóról is


 A szállítószalag az optimális röppályán juttatja 
a takarmányt a keverőtartályba

 Az automatikus marófej-süllyesztés gyors és 
egyszerű munkavégzést tesz lehetővé

www.strautmann.hu

A silómaró rendszer

Az akár 114 db késsel ellátott
maróhenger tisztán és
hatékonyan vágja a silót

A gyors futású szállítószalag egyenletes
és tiszta anyagáramlást biztosít
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Tökéletes keverés és 
hatékony kihordás 

Verti-Mix önjáró takarmánykeverő-kiosztó

Kiosztás
 Elől lévő kiosztószalaggal
  
 Hátsó kiosztás terelőlappal

   

 Hátul lévő kiosztószalaggal
   



  



 

Vario-keverőcsiga - 
variálhatóság és megbízhatóság
minden feladatra
A keverőcsiga késeinek szögállása 
módosítható. A Strautmann által 
szabadalmazott módszernek köszönhe-
tően a Vario-keverőcsiga a felhasználás 
egyedi körülményeihez igazítható. A 
robusztus szöghajtómű karbantartás-
igénye minimális, és a legintenzívebb 
igénybevétel mellett is hosszú 
élettartamot biztosít.

Hatékony mágneses 
fémcsapda rendszer
A takarmányba keveredett fémes 
anyagok nagy kockázatot jelentenek az 
állatállományra. Ez bármilyen szilázs 
vagy mástól vásárolt takarmánynál 
előfordulhat. A Strautmann (opcionális) 
mágneses fémcsapdája közvetlenül a 
keverőcsigára szerelve óvja a tehenek 
egészségét. A rendszer úgy lett 
kialakítva, hogy keverés közben a 
takarmány mindenképpen közvetlenül 
érintkezzen vele és ezáltal hatékonyan 
összegyűjtse a fémes idegenanyagokat.

Opcionális kopóelemek
Az „INNODUR“ kopóélek hatékonyan 
megnövelik a Vario²-keverő-csigák 
élettartamát.

A mágnescsapda 2 hét alatt ennyi fémhulla-
dékot gyűjtött össze. (Viszonyításul alul, 
jobboldalra egy karikagyűrűt helyeztünk.)

Speciális késkombinációkkal
a Vario2-keverőcsiga még inkább az
elvégzendő feladathoz igazítható

• Szalmavágó kések
(rövid/hosszú)

• Bálavágó-kések

• Aprítókés
(gumósokhoz)

  „INNODUR“
A Vario-keverőcsiga akár a speciális 
Heavy-Duty kivitelben is megrendel-
hető. A 20 mm vastag csigalevél 
élettartama 50%-kal nagyobb. 

 Megjegyzés: A normál 15 mm-es  
csigapalástot akkor kell kicserélni, ha 
annak vastagsága a kopás miatt 5 mm-
esre csökkent, így tehát 10 mm a 
kopóvastagsága, míg a Heavy Duty 
kivitelé 15 mm.

A Strautmann Verti-Mix takarmánykeverő-kiosztók
jelentősen hozzájárulnak a modern tejüzemek termelékenységének növekedéséhez. A tartály tökéletes 
geometriája és az ahhoz illeszkedő Vario2-keverőcsiga, az újonnan kifejlesz-tett, megtört ívhajlatú 
csigalevéllel még egyenletesebb és gyorsabb keverést biztosít. 
Ennek eredménye:

Alacsony teljesítményigény
  Optimális takarmánystruktúra
  Homogén keverékképzés
  Energiatakarékosság a rövidebb keverési idő miatt

A kiváló keverékképzés és az energiahatékony 
üzemeltetés a gazdaságosság záloga minden 
takarmánytípus esetén. 






kopóelemek

www.strautmann.hu

Tökéletes rálátás a kiosztásra

Egyszerre két oldalra is kiosztható

A belső, zárt sarkok eléréséhez

Opcionálisan kitolható kiosztószalag és
felhajtható kihordószalag hosszabbítás 
is rendelhető 

Lehetőség van hátsó szalmabefúvó vagy 
a kihordószalag végéhez illeszkedő 
röpítőhenger felszerelésére is.

Ugyanazzal a géppel végezhető 
a takarmányozás és almozás is

Ha távolabb vagy magasabb jászolba 
kell kiosztani a takarmányt
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Verti-Mix önjáró takarmánykeverő-kiosztó

Hatékonyság és komfort
Vezetőfülke

Optimális kilátás, 
3 oldali biztonsági üvegezés, 
ívelt szélvédő

Dupla ablaktörlő

Állítható 
kormányoszlop

Fűthető tükrök

Légrugós 
vezetőülés

6 hengeres motor
 Kipufogógáz norma: IV

 Nyomatékos és takarékos

 Vízhűtéses turbo-diesel motor

 129 kW/175 LE (1.900 ford./perc)

 714 Nm (1.500 ford./perc)

A legjobb felszereltség, 
a legjobb teljesítmény 



Mérleg


 Automatikus és manuális mód

Haladás


 Haladási üzemmódban:
 0-25 km/h ill. 0-40 km/h

 Silómaró módban: 0-7 km/h
 Kiosztási módban: 0-15 km/h

Vezérlés
 Áttekinthető és helytakarékos
 Három az egyben kijelző
 Számos funkció kiosztása

testreszabható
 10,4" érintőképernyő, ipari kivitel,

megnövelt kopásvédelemmel


Ügyfélszolgálati támogatás az Ön gépéhez
 Integrált távdiagnosztikai modem
 Közvetlen kapcsolódás a Strautmann ügyfélszolgálathoz,

egyszerű hibakeresés
 Gyors és célirányos segítségnyújtás

Rakodási üzemmód                              Haladási üzemmód Kiosztási üzemmód

www.strautmann.hu

Verti-Mix Double SF
felszereltség

Keverés
Hidrosztatikus meghajtás 
2 sebességfokozatban
Mindkét fokozat 
proporcionálisan szabályozható

Programozható adagoló-mérleg 
alapfelszereltségben

Tépőhenger süllyesztés

Hidrosztatikus meghajtás, 
fokozatmentesen szabályozható 
sebesség

Optimálisan ellenőrizhető
minden funkció, CAN-BUS
kommunikáció, a kamerákkal
és a mérleggel is



10

A fejlesztések során a műszaki adatok módosulhatnak

A változtatás joga fenntartva 11

Verti-Mix önjáró takarmánykeverő-kiosztó Műszaki adatok

Önjáró Verti-Mix 1102 SF - 2002 Double SF 
Műszaki adatok
Típus Verti-Mix  Verti-Mix  Verti-Mix  Verti-Mix  Verti-Mix  Verti-Mix 

1102 1302 1502 1402 Double 1702 Double 2002 Double
SF SF SF SF  SF  SF

Méretek

 - kihordószalag elől m 7,28 7,38 7,55 9,20 9,26 9,57

- kihordószalag hátul m 7,59 7,59 7,77 9,55 9,55 9,83

Teljes szélesség m 2,42 2,42 2,58 2,30 2,30 2,30

Teljes magasság (mechanikus rugózással) 
2,84 3,17 3,17 2,80 2,94  -

2,76 3,08 3,08 2,74 2,87 2,97

- - - 2,86 3,00 3,08

- 435/50 R19,5 gumival
- 235/75 R 17,5 ikerkerékkel (5)  

- 275/70 R 22,5 ikerkerékkel
- 455/45 R 22.5 gumival - - - 2,86 3,00 3,09

Teljes magasság (légrugózással) (4)

- normál kerék 435/50 R19,5 gumival 2,83 3,17 3,17 2,82 2,96  -

2,76 3,09 3,09 2,74 2,87 2,99

- - - 2,86 3,00 3,07

- ikerkerékkel 235/75 R 17,5 (5) gumival  

- ikerkerékkel 275/70 R 22,5 gumival

- normál kerék 455/45 R 22.5 gumival - - - 2,86 3,01 3,09

Tengelytáv    m 3,22 (3,27) (3) 3,22 (3,27) (3) 3,22 (3,27) (3) 3,79 3,79 3,97

2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

2,25 2,25 2,25 2,10 2,10 -

2,35 2,35 2,35 2,30 2,30 2,30

2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 -

2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

Kerekek külső szélessége elől
305/70 R 19,5 gumival m 
Kerekek külső szélessége hátul, 
2-kerék kormányzás - normál kerékkel
435/50 R19,5 m 
Ikerkerékkel
235/75 R 17,5 (5) m 
Kerekek külső szélessége hátul,
4-kerék kormányzás esetén 
normál kerékkel
435/50 R19,5 (< 25 km/h) m 
ikerkerékkel
235/75 R 17,5 (<40 km/h) m 

Fordulókör sugara elsőkerék kormányzásnál
 - kívül, elől  (V) m 7,63 7,63 7,63 8,50 8,50 8,74

 - kívül, hátul  (H) m 5,37 5,37 5,59 6,39 6,39 6,70

 - belül (I) m 2,68 2,68 2,60 3,50 3,50 3,62

Fordulókör sugara 4-kerék kormányzásnál
 - kívül, elől  (V) m 6,23 6,23 6,23 6,66 6,66 7,02

 - kívül, hátul  (H) m 4,86 4,86 5,08 6,00 6,00 6,27

 - belül (I) m 1,60 1,60 1,50 2,23 2,23 2,29

m³ 11,0 13,0 15,00 14,0 17,0 20,0

m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

m 5,00 5,10 5,10 5,00 5,10 5,10

m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

m 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Hasznos térfogat (1)

Marási szélesség 

Tépőhenger átmérője

Saját tömeg kb. (2) kg 10600 10700 10860 12760 13050 13380

(1) A keverőcsiga térfogatával csökkentett, tényleges hasznos térfogat 
(2) Felszereltségtől függően
(3) 4-kerék kormányzással és 435/50 R 19.5 hátsó gumikkal (3,27 m) 
(4) A légrugózással rövid ideig kb. 5 cm-rel lesüllyeszthető a gép
(5) Max. sebesség 38 Km/h

Világítás 
 Közúti világítás




  2 munkalámpa a kihordószalagnál
(jobb- és baloldalon)

 Futómű
 Hegesztett váz minőségi acélből, maximális

stabilitás, első tengely lengőbakkal





  4-kerék kormányzás opcionálisan
 Választható légrugózás
  25 km/h széria
  40 km/h opcionális
 Öszkerékhajtással is rendelhető

Takarmány-kiegészítő beöntő tölcsér



 Kívánság szerint a tartályon vagy a felhordószalagon

Ellenkések




Mérlegrendszer
 Programozható adagoló-mérleg

szériafelszereltségben
 Az opcionális adatátviteli

lehetőséggel a takar-
mányozás teljeskörűen 
ellenőrizhető. (USB stick)
További kiegészítőként 
rendelhető az AV 70 
kézi kijelző és vezérlő
egység.

2 munkalámpa a vezetőfülkén
2 munkalámpa a tolatáshoz

Teljes hosszúság haladási helyzetben

m 

m 

m 

m 

Marási magasság

Felhordószalag szélessége

m 

m 

m 

m 
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Ásványi anyagok, adalékok és takarmánykiegészítők 
kényelmes hozzáadásához

Segíti az egész bálák felaprítását és a keverési 
minőség javítását

Manuálisan állítható állókések
(opcionálisan a vezetőfülkéből hidraulikusan 
állítható változatban is rendelhető)

Komfortos haladás, rugózott futómű,
minden kerék parabolarugókon nyugszik

4 fékezett kerék, hidraulikus dobfékek,



Gyártó: 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 

A Strautmann gépek gyártója az  alsó-
szászországi B. Strautmann & Söhne 
GmbH u. Co. KG egy 3. generációs, 
családi tulajdonban lévő vállalat. A 
termelés legjelentősebb része a Bad-
Laerben lévő központi gyárban zajlik, 
továbbá egyes részelemek a 
magyarországi Mátranovákon, illetve 
a lengyelországi Lwóvekben létre-
hozott modern üzemben készülnek. A 
mezőgazdasági gépgyártásban szer-
zett, immár több, mint 80 éves  

tapasztalat és a folyamatos termék-
fejlesztés teszi lehetővé, hogy a 
Strautmann termékek maximálisan 
megfeleljenek a  mezőgazdasági vál-
lalkozások elvárásainak.  A széles 
gépkínálat főleg  a szarvasmarha-
takarmányozás, a szálastakarmány-
kezelés,  a szervestrágyaszórás, a 
szállítás, és biogázerőműveket 
kiszolgáló adagolás-technológiára 
fókuszál.

Pol-Strautmann

www.strautmann.hu
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A Strautmann cég központja Bad Laer-ben

Értékesítés, szaktanácsadás: Melkó Béla
Telefon: (+36) 30 / 515 5230   •   E-mail: info@strautmann.hu 

www.strautmann.hu

https://www.strautmann.hu/potkocsik.html
http://www.strautmann.hu/takarmanykeverok.html
http://www.strautmann.hu/tragyaszorok.html
https://www.strautmann.hu/potkocsik.html



