
Alacsony platós trágyaszóró pótkocsi

TS-szórógépek



Univerzális szórógép

A műszaki változtatás joga fenntartva.2

Nagy teljesítmény és robusztus felépítés
- a Strautmann TS-szórógép

2-tépőhengeres vagy univerzális szórómű
Nagy teljesítmény és hosszú élettartam

Nagyméretű, teknő alakú raktér
Alacsonyan lévő súlypont, 
kis rakodási magasság

Strapabíró kihordópadló
Két db egyenként 28 t 
szakítószilárdságú 
kihordólánccal

Stabil futómű
A nagyméretű kerekekkel kisebb a 
talajnyomás és a gördülési ellenállás



Univerzális szórógép
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Hatékony munka, megbízható technika

Acélteknő és kihordópadló
• V-alakú oldalfalak peremes merevítéssel
• Opcionális oldalfal-magasítók

a maximális raktérfogathoz
• Erős kihordópadló két masszív,

16 mm vastag acél szemeslánccal
• A meghajtásról nagy teljesítményű

hidraulikamotor gondoskodik

Robusztus futómű
• BPW gyártmányú egy-tengelyes futómű
• Nagyméretű gumikkal, akár még

2 m-nél is nagyobb átmérővel
• Műszakilag 12 t tengelyterhelés engedélyezett
• A keskeny vonórúddal jobb a fordulékonyság
• Szériafelszereltségben rugózott vonórúddal

• Közvetlen:
Minden funkció közvetlenül a kihelyezett hidraulika
csatlakozásokon át vezérelhető. A kihordópadló
sebessége a homlokfalon állítható.

• Közvetlen + E-Control Light:
A vezérlés a kihelyezett hidraulika csatlakozásokon,
plusz elektronikusan ellenőrzi a szórómű fordulatszámát,
illetve a kihordópadló sebessége és iránya (reverzálás)
elektronikusan állítható.

• Elektro-hidraulikus + E-Control:
Minden funkció egy elektronikus kapcsolótáblán
vezérelhető. Csak egyetlen normál vagy Load Sensing
hidraulika csatlakozás szükséges.

Strautmann vezérlési módok

A műszaki változtatás joga fenntartva.

• Öntisztító láncdiók



A műszaki változtatás joga fenntartva.
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Szórómű 2 függőleges tépőhengerrel
• Két 880 mm átmérőjű, álló tépőhenger
• A tépőhenger alján lévő röpítőlapátok

finom kiszórást biztosítanak
• Az 1,65 magas és 1,71 m széles átömlő nyílás hatékony

kiszórást tesz lehetővé
• A 10 mm vastagságú csigalevelek és a 12 mm vastag

tépőfogak hosszú élettartamot garantálnak
• A mechanikai védelemről bütykös nyomatékhatároló

gondoskodik

Univerzális szórómű
• Opcionális felszereltség
• 2-röpítőtányéros szélessávú szóróművel
• Univerzálisan használható különböző állagú anyagok

kiszórására
• A tépőhengerek felaprítják és továbbítják az anyagot

a röpítőtányérokra
• A finom és egyenletes elosztású szóráskép biztosítja a

termőföld optimális tápanyag-utánpótlását
• Az állítható röpítőszárnyak segítségével a munkaszélesség

akár 24 m is lehet



Tiefladerstreuer

TS-szórógépek

Műszaki adatok

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

TS 140 
(710/70 R 38 gumikkal)

TS 160 
(710/70 R 38 gumikkal)

Méretek 
Hosszúság [m] 8,11 8,91
Magasság [m] 3,34 3,36

Kerekek külső szélessége [m] 2,98 2,98
2,74 2,76

6.250 6.600

Rakodási magasság [m]
Saját tömeg
2 tépőhengeres szóróművel [kg] 
Össztömeg
Engedélyezett össztömeg [kg] 13.000 14.000

14.000 16.000

81/110 88/120

Műszakilag lehetséges össztömeg [kg] 
Teljesítményigény
Teljesítményigény [kW/LE] 
Kocsiszekrény belső méretei
Hosszúság az adagoló-torlaszfalig [m] 4,63 5,43

Hosszúság a szóróműig [m] 5,26 6,06

Magasság [m] 1,38 1,38

Szélesség alul [m] 1,45 1,45

Szélesség felül [m] 1,75 1,75
2,25 2,25Szélesség felül (magasítókkal) [m] 

Raktérfogat
Raktérfogat [m3] 14,0 16,0

12,5 14,5Raktérfogat az adagoló-torlaszfalig [m3]
Szórómű
Szórómű áteresztő magassága [m] 1,65 1,65

Torlaszfal áteresztő magassága [m] 1,65 1,65



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

www.strautmann.hu

www.strautmann.hu
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