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Takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi

Verti-Mix 40 / 50
Kisüzemek kompakt keverőgépe

2 A műszaki változtatás joga fenntartva

Mechanikus támasztóláb
opcionálisan hidraulikus 
működtetésű változatban is

passen Sie Ihre
e Bedürfnisse an:

Bálabontó-kés  Strohmesser (lang/kurz):

Vonórúd 
alsó vagy felső szereléssel
• A rögzítőcsavarokkal egyszerűen

átszerelhető alsó vagy felső 
szerelésűre és beállítható a 
megfelelő magasság.

Oldalsó kiosztás
hidraulikus tolóajtóval
A kiosztás akár egyidejűleg 
mindkét oldalon lehetséges

Könnyed fellépés 
a hátfalon lévő lehajtható létrával 
• Egyszerű ellenőrzés
• Kis mennyiségű adalékok is

egyszerűen hozzáadhatók

Homogén keverékképzés 
a Vario2-keverőcsigával

Vario2-keverőcsiga 
- variálhatóság és megbízhatóság

A keverőcsiga késeinek szögállása módosítható. A szabadalmazott 
módszernek köszönhetően a Vario2-keverőcsiga a felhasználás 
egyedi körülményeihez igazítható. A robusztus szöghajtómű 
karbantartás-igénye minimális, és a legintenzívebb igénybevétel 
mellett is hosszú élettartamot biztosít.
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3A műszaki változtatás joga fenntartva

15 cm-es magasító 
(opcionálisan rendelhető)
• gyárilag vagy utólagosan is felszerelhető
• megnöveli a keverőtartály térfogatát

Mit
V

Ballenschneidmesser:
Aprítókés gumósokhoz

Mérleg és vezérlés

PTM HL 50
Programozható 
adagoló-mérleg
50 receptúra
30 komponenes

PTM AV 50
rádiós távvezérlő

a PTM HL 50 -hez 
csatlakoztatható
30 m hatótáv

Közvetlen vezérlés 
a kihelyezett hidraulika 
csatlakozókkal. Funkciónként 
1 db kettős működésű hidraulika
szelep megléte szükséges

Bowdenes vezérlés
Egy darab kettős működésű, vagy 
1 db egyszeres működésű, szabad 
visszafolyóággal rendelkező 
hidraulika szelep szükséges

Elektronikus vezérlés
Egy darab kettős működésű, vagy 
1 db egyszeres működésű, szabad 
visszafolyóággal rendelkező 
hidraulika szelep szükséges

Verti-Mix 40/50 takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi

Verti-Mix 40 Verti-Mix 50

m 3,62 3,62

m 1,79 1,79

m 1,88 1,88

m 1,92 2,18

mm 6 6

mm 12 12

m 1,35 1,35

m 1,62 1,62

m³ 4,0 5,0

Műszaki adatok

Típus
Méretek

Hosszúság

Szélesség

 - egy oldali kiosztással

 - két oldali kiosztással

Magasság

Oldalfal vastagsága

Padlóvastagság

Nyomtáv 

Kerekek külső szélessége 
Hasznos térfogat* 

Saját tömeg

 - egy oldali kiosztással kg 1.560 1.600

kg 1.660 1.700

kg 3.000 3.000

kg 850 1.000

kg 2.150 2.500

m 0,58 0,58

 - két oldali kiosztással 

Megengedett össztömeg

Vonóponti terhelés

Tengelyterhelés 

Kiosztási magasság

Teljesítményigény kW/LE 26 / 35 26 / 35

* A keverőcsiga térfogatával csökkentett tényleges hasznos térfogat

A különböző késkombinációkkal a 
Vario2-keverőcsiga még inkább az 
elvégzendő feladathoz igazítható.
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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
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