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CS-szórógép
- Kompakt és rugalmas

Strapabíró peremvédők
óvják az oldafalakat a sérülésektől

4-tépőhengeres szórómű
biztosítja az optimális szórásképet
akár 8 m munkaszélességben

Lehajtható oldalfalak
a könnyebb rakodáshoz

A CS-szórógép az évtizedeken át népszerű BE-széria utódjaként jött létre. Ez a kompakt szórógép különösen azon 
gazdaságok hatékony eszköze, amelyek saját gépparkkal akarják megoldani a szervestrágya kiszórását. 
A lehajtható oldalfalaknak köszönhetően nem csak egyszerűbb a rakodás, de szállítási feladatok ellátására is alkalmas.  
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Lehordó padlózat
• Hatékony anyagtovábbítás típustól függően, egy-soros

(CS 75), illetve két-soros (CS 95) láncos-kaparóléces
lehordóval

• 10 mm vastag, egyenként 13 t szakítószilárdságú
szemesláncok

• Csavarozott kaparólécek

• 25 mm vastag fapadló

4-tépőhengeres szórómű

• A 4 függőleges tépőhenger 6-8 m munkaszélességben
biztosít egyenletes szórásképet

• A legyezőformájú tépőfogak gondoskodnak a
rakomány egyenletes felaprításáról

• A minimális karbantartásigényű hajtómű megbízható
működést garantál hosszú élettartamon át

Futómű

• Az egy-tengelyes illetve a rugózott tandem-tengelyes
futómű (CS 95) kényelmes haladást tesz lehetővé

• Többfajta gumiméret -  a terepviszonyoknak
leginkább megfelelő szélességű gumival rendelhető

Robusztus kialakítás, nagy teljesítmény
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Oldalfal és magasító

• A lehajtható oldalfalaknak köszönhetően
alacsonyabb a rakodási magasság

• Többcélú felhasználhatóság - akár szállítási
feladatok elvégzésére is alkalmas a pótkocsi

• A raktérfogat megnövelhető az opcionális
400 mm-es oldalfalmagasítóval

Lehordó padló hajtómű

• Magas forgatónyomatékú hajtómű hidraulikus
meghajtással

• A vonórúdon lévó áramlásszabályzó szeleppel
fokozatmentesen állítható a lehordási sebesség

Kihelyezett zsírzó pontok

• A tépőhengerek felső csapágyainak kenését segítő opció
• Könnyű és egyszerű karbantartás
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Technische Änderungen vorbehalten 
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Műszaki adatok

A fejlesztések során a megjelenés és egyes műszaki paraméterek módosulhatnak. A műszaki változtatás joga fenntartva.

CS 75  
(520/50 R 17 gumikkal)

CS 95  
(520/50 R 17 gumikkal)

Méretek
Hosszúság [m] 6,16 6,96

Magasság [m] 2,84 2,88

Kerekek külső szélessége [m] 2,17 2,17

1,75 1,79

2.000 2.300

5.700 8.000

26/35 37/50

Rakodási magasság [m]
Tömeg
Saját tömeg [kg] 
Össztömeg
Megengedett össztömeg [kg] 
Teljesítményigény  
Teljesítményigény [kW/LE] 
Kocsiszekrény belső méretei
Hosszúság [m] 3,70 4,60

Szélesség [m] 1,80 1,80

Oldalfal magassága [m] 0,50 0,50

Raktérfogat 
Raktérfogat [m3] 7,5 9,5

Szórómű 
Szórómű áteresztő magasság [m] 1,15 1,15
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www.strautmann.hu
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