
Univerzális szervestrágyaszóró pótkocsik

VS 1205 - VS 2005



VS 1205 – 2005
Erős és sokoldalú

Robusztus lehordópadló
Nagy szakítószilárdságú kihordólánccal
Opcionálisan akár lapos lánccal is

Maximális stabilitás 
Összehegesztett acél oldalfalakból álló 
teknő formájú raktér

Univerzális szervestrágyaszóró pótkocsik

A Strautmann univerzális szórógép pontosan az Ön elvárásainak felel meg,

... ha Ön tudja, hogy a szervestrágya milyen értékes anyag.

... ha a szervestrágyát precízen elosztva szeretné kihordani.

... ha nedves mésziszapot vagy komposztanyagot juttatna ki.

... ha szilárd trágyát akar hatékonyan kiszórni.
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Strautmann 
univerzális szórógépek

 Precíz
 Erős
 Hatékony

A Strautmann szórógépek immár 60 
éve szolgálják az elégedett vásárlókat. 
A folyamatos fejlesztésekben a 
felhasználók igényei és a hosszú évek 
tapasztalatai ötvöződnek.
Profitáljon Ön is a fejlesztéseinkből!

A stabilitás, a hosszú élettartam és a 
rugalmas használhatóság területén a 
Strautmann mértékadóvá vált. 
A nagy terhelhetőség és a hosszú 
élettartam a szórógépeink 
legfontosabb jellemzői.

Oldalrakodóval ellátott Streublitz 1957-ből
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Tartalom

Szórómű   

Robusztus felépítés 

Tengelyek és rugózás 

Vezérlési módok 

Műszaki adatok 11

Tartósság, pontosság
Robusztus szórómű és Hardox acélból készült 
kopóelemek: tépőfogak, röpítő lapok, koptatólemezek

Hatékonyság
 1,55 m magas a szórómű belső áteresztő nyílása
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Adagoló-torlaszfal
 Apró szemcsés vagy híg állagú anyagok,

mésziszap és komposzt kiszórásához

Tépőfogak / tépőhenger
 Szegmentált tépőhenger csavarozott tépőfogakkal
 Könnyen átfordíthatók ill. kicserélhetőek

Szóráshatároló
  Mechanikus vagy hidraulikus állítással
 Mezsgyehatáron vagy vízpart melleti kiszóráshoz
  Pontos és tiszta munkavégzés
 Jobb-, bal- vagy két-oldali kivitelben

Univerzális szórómű*
  Akár 24 m munkaszélességgel
 Egyenletes elosztás
 Pontos szóráskép
 Maximális áteresztőképesség

Röpítőtányér
 A kopóelemek és a röpítőlapok Hardox acélból készülnek,

ami  rendkívül hosszú élettartamot biztosít

A szórómű meghajtása
 A meghajtás megerősített görgős hajtólánccal
 Automatikus láncfeszítő - minimális karbantartásigény 

és alacsony kopásszint
 Automatikus kenésrendszer a hajtómű 

meghajtó láncaihoz (opcionális)
 Megerősített csapágyak a hajtótengelyen

Kardánhajtású szórómű (opcionális)
 Nyugod járás, alacsony kopásszint
  Kardántengely a lánc helyett
 Szöghajtómű a lánckerekek helyett
 Hosszú állásidő esetén 

kisebb karbantartásigény

Állítható szóróműburkolat
Az optimális szóráskép érdekében
Az egyszerűen állítható adagolószárnnyal a szórt anyag 
    jellegéhez és az eltérő munkakörülményekhez igazítható

 Kompromisszumok nélküli precizitás
Kisebb hajtáserő, alacsonyabb üzemanyagfogyasztás

* Az alapkivitelben 4 tépőhengeres szórómű munkaszélessége 8 méter
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A legnagyobb igénybevételnek 
is megfelelő robusztus kivitel

Masszív acélteknő
 Teljesen összehegesztett oldalfalak
 Peremes oldalfalak és nagyméretű merevítő oszlopok

Kihordólánc
 14 mm vastag és 25 t szakítószilárdságú kihordóláncok
 Minden harmadik kaparóléc nyeregtető alakú, 

ez tiszta és problémamentes mozgatást tesz lehetővé 
még ragadós rakomány esetén is

 A meghajtást felülméretezett hajtómű és hidromotor biztosítja

Oldalfalmagasító - komposztfelépítmény
 300 mm magas
 Kifele dől - felfelé bővül



´
Láncdiók
 Öntisztulók
 A kis befordulási szög csökkenti a lánc kopását

és növeli az élettartamot

Automatikus kihordóláncfeszítés
 Egyszerűen ellenőrizhető: a homlokfalon ránézésre látszik a lánc feszessége
 Szükség esetén könnyen utánfeszíthető
 Az optimális elhelyezés miatt a láncfeszítés

kényelmes, egyenes testtartásban végezhető el
 Csökkenti a kopást
  Kevesebb a karbantartási költség
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Megnöveli a raktérfogatot
Csökkenti az elszóródást és a szennyeződést



7A műszaki változtatás joga fenntartva

Mechanikus rugózású vonórúd
 Minden VS típuson szériafelszereltségben
 Komfortosabb és biztonságosabb közlekedés

Egy tengely
  A VS 1205 típuson
 Extra széles gumikkal is rendelhető

Tandem-Boogie tengely
  A VS 1605 - 2005 típusokon
 Stabil útfekvés
  Optimális talajkövetés
 Kormányzott hátsó tengellyel is elérhető

Kényszerkormányzás
  A VS 1805 és VS 2005 szórógépek opcionális felszereltsége

(VS 1805: hidraulikus, ill. VS 2005: elektronikus változatban)
 Kanyarodás közben kíméli a talajt, a gumikat és a futóművet

 Komfortosabb és biztonságosabb mozgás tolatás közben is

Hajtóművédelem

 Megvédi a hajtóművet az esetleges károsodástól
 Az elkülönített bütykös nyomatékhatárolókkal

pontosabb az erőelosztás és megbízhatóbb a működés
 A szórómű fordulatszám-ellenőrző rendszere automatikusan leállítja a kihordóláncot, 

ha a fordulatszám a megengedett érték alá csökken

Emelhető tengelyű tandem futómű 
(opcionális)
 Nincs negatív vonóponti terhelés -

még félig kiürült szórógép esetén sem
 A vontató vonóerejének optimális kihasználása

  Csökkenti a gumikopás mértékét

Különálló védelem mindkét a röpítőtányérhoz és a hajtóműhöz
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Vezérlési módok

8 A műszaki változtatás joga fenntartva

ISOBUS - vezérlés és 
szórásmennyiség-szabályozás
 Ideális a szórógépen összehangolva a

Field Operator 120-sal 
 A nyomógombokon lévő egyértelmű ábráknak 

köszönhetően intuitív módon használható
 Állapotkijelzés és integrált fuvarszámláló
 Szórásmennyiség-szabályozás térfogat vagy tömeg alapján

a beépített mérlegrendszerrel

Field Operator 300 
kezelőegységgel
   Univerzális ISOBUS-terminál
 Csatlakozási lehetőség GPS antennához és 

telephelyi PC-re történő adatátvitelhez 
 Kényelmes használat kezelőgombokkal és 

botkormánnyal (Joystick)
 Háttérvilágítású kezelőgombok a sötétedés utáni 

optimális munkavégzéshez

Fuvarszámláló
 A közvetlen hidraulika csatlakozású és a 

komfortvezérléshez rendelhető kiegészítő
 A kiszállított fuvarok számát jelzi ki (nullázható)



9A műszaki változtatás joga fenntartva

Vezérlés a kihelyezett hidraulikacsatlakozókkal
 Egyszerű és strapabíró
  A kihordólánc sebessége a hidraulikaolaj

átfolyás-szabályzójával állítható
 Kezelés a vezetőfülkéből
 Fordulatszámellenőrző rendszerrel és

automatikus kihordólánc megállítással

Elektro-hidraulikus komfortvezérlés
 Egyszerű és biztonságos kezelés
 Egy potméterrel elektronikusan, fokozatmentesen

állítható a kihordólánc sebessége
 Fordulatszámellenőrző rendszerrel és

automatikus kihordólánc megállítással
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Műszaki adatok

VS 1205 - 2005 Univerzális szervestrágyaszóró (40 km/h)
Műszaki adatok 

Típus VS 2005VS 1205 VS 1605 VS 1805 
Egy-tengely Tandem-tengely     Tandem-tengely Tandem-tengely

m 7,93 / 8,14  7,93 / 8,14 7,93 / 8,14 8,43 / 8,64

m 2,75 2,55 2,65 2,81

m 3,34 3,18 3,18 3,57

m 2,54 2,58 2,58 2,77

kg 5.900 6.700 6.800 7.600

kg 6.500 7.300 7.400 8.200

kg 12.000 16.000 18.000 20.000

kg 13.000 17.000 19.000 22.000

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

m 4,85 4,85 4,85 5,35

m 1,93 1,93 1,93 1,93

m 1,06 1,06 1,06 1,06

m 1,46 1,46 1,46 1,46

m 1,55 1,55 1,55 1,55

m 1,55 1,55 1,55 1,55

m3 16,5 16,5 16,5 18,0

m3 14,5 14,5 14,5 16,0

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

Méretek

Külső méretek

Hosszúság (4-tépőheng./2-röpítőtányér)

Kerekek külső szélessége

Magasság

Rakodási magasság

Saját tömeg

- 4-tépőhengeres szóróművel

- 2-röpítőtányáros szóróművel

Megengedett össztömeg 

- felső függesztésű vonórúddal

- alsó függesztésű vonórúddal

Kocsiszekrény belső méretei

Hosszúság

- az adagoló-torlaszfalig

Szélesség

Magasság

Szórómű áteresztő magasság - 4-tépőheng.

Szórómű áteresztő magasság - 2 röp.tány 

Torlaszfal áteresztő magassága

Raktérfogat

- az adagoló-torlaszfalig

A méretezés kerékméretei

Teljesítményigény (min.) LE 120 120 120 150



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 
szerzett, 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.
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Pol-Strautmann

A Strautmann cég központja Bad Laer-ben

www.strautmann.hu

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

www.strautmann.hu

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



