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Takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi

A Verti-Mix új generációja

Miért kell a takarmánykeverő?
 A takarmány komponenseinek tökéletes összekeverése miatt

az állatok nem tudnak válogatni.
 Javuló összetételű és nagyobb tejhozam.
 Az állatállomány ellátása fiziológiailag is optimálisabb lesz,
    
=

kevésbé lesznek fogékonyak a megbetegedésekre.
  Egészséges állomány, hosszú élettartam, gazdaságos állattartás

 Időt takarít meg, hatékony és könnyebb a munkavégzés
 Az összetevők aránya pontosan kontrollálható a mérleg segítségével
 Az alaptakarmányhoz nagy tápértékű, de kedvező árfekvésű élelmiszer-

ipari melléktermék keverhető, ill. a gyengébb minőségű takarmány is 
feljavítható.

Az új generációs Verti-Mix előnyei: 
Ezeket a jellemzőket értékelni fogja...

1. Keverési minőség
...mert csak az optimálisan táplált tehén 
lesz egészséges és nagy tejhozamú!

és nagy tejhozamú! 

2. Kis teljesítményigény
...mert kevesebb gázolajra lesz szükség!

3. Rugalmasság
...mert egy gépnek illeszkedne kell 
az Ön telephelyéhez!

4. Megbízhatóság
...mert a teheneket az év mind a 365 
napján etetni kell!

Profitáljon Ön is a takarmánykeve-
rők terén szerzett több, mint 20 éves 
tapasztalatainkból! Legyen Ön is 
részese a Strautmann takarmány-
keverőt használó vállalkozások 
immár 20.000-es táborának!
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Moduláris magasítók
Két különböző magasító modullal 
utólagosan is megnövelhető a 
Verti-Mix kapacitása, így a
növekvő állatállomány
takarmányozását
is elláthatja

Vario-keverőcsiga
Homogén takarmánykeveréket képez, 
az állítható szögállású és különböző méretű kések kombinálhatók

Mérleg
Több fajta mérlegtípus áll rendelkezésre, 
optimalizálható és ellenőrizhető a pontos 
takarmányadagolás 

Vonórúd
A keskeny kivitelű vonórúd nagyobb fordulékonyságot 
biztosít. A rögzítőcsavarokkal egyszerűen átszerelhető 
alsó vagy felső szerelésűre és beállítható a megfelelő 
magasság.

Tesreszabott kiosztási mód
A többféle kiosztási mód közül az Ön 
gazdaságához legoptimálisabban 
illeszkedő változatot készítjük el 

A műszaki változtatás joga fenntartva www.strautmann.hu
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Vario-keverőcsiga - 
variálhatóság és megbízhatóság
A keverőcsiga késeinek szögállása 
módosítható. A Strautmann által 
szabadalmazott módszernek köszön-
hetően a Vario-keverőcsiga a felhasz-
nálás egyedi körülményeihez igazít-
ható. A robusztus szöghajtómű 
karbantartás-igénye minimális, és a 
legintenzívebb igénybevétel mellett is 
hosszú élettartamot biztosít.

Hatékony mágneses fémcsapda
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 ki-
alakítva, hogy keverés közben a 
takarmány mindenképpen közvetlenül 
érintkezzen vele és ezáltal hatékonyan 
összegyűjtse a fémes idegenanyagokat.  

Opcionális kopóelemek
Az „INNODUR“ kopóélek hatéko-
nyan 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-kés
(hosszú/rövid)

• Bálavágó-kés

• Aprítókés
(gumósokhoz)

 „INNODUR“
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Vario2 - keverőcsiga 
– a jóvágású mindenes

Takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi

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





A Vario-keverőcsiga akár a speciális 
Heavy-Duty kivitelben is meg-
rendelhető. A 20 mm vastag 
csigalevél élettartama 50%-kal 
nagyobb (= 50%-al kevesebb kopási 
költségek).

 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 tömör öntvényházban lévő bolygómű és a 
kovácsoltvas meghajtó tengely a nagyméretű 
kúpcsapágyakkal kettős tömítéssel rendel-
kezik. Az állandó kenés miatt minimális a 
kabantartásigénye, ellenáll a rendkívüli 
erőhatások okozta igénybevételeknek és 
hosszú élettartamot biztosít.

Hatékony keverés
A speciális kialakítású keverőcsiga és 
az ehhez igazított tartályforma 
hatékony, gyors és homogén keverést 
eredményez.

www.strautmann.hu A műszaki változtatás joga fenntartva

Robusztus szöghajtómű

kopóelemek

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

A kiváló keverékképzés és az energiahatékony 
üzemeltetés a gazdaságosság záloga 
minden takarmánytípus esetén. 
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Növekvő állatállomány      
-  növekvő Verti-Mix

A szabadalmazott módon, présformázott felső perem   
még nagyobb merevséget biztosít a tartálynak. Ez a 
stabil alapja a különböző méretű magasítóknak, 
amelyekkel a takarmánykeverő térfogata a növekedő 
igényeihez illeszkedően megnövelhető.

Előnyök:
 A tartály kapacitása utólagosan is bővíthető, hozzáigazítható az állomány növekedéséhez 

 A felső perem formája a tartály legnagyobb stabilitását biztosítja
 Bármilyen összetevővel maximálisan kihasználható a teljes térfogat

Optimálisan kihasználható a 
tartály térfogata
A különböző magasságú változatok 
közül a telephely adottságainak 
megfelelően választható.

A süllyesztett túlcsordulásvédő-gyűrű 
az alacsony belmagasságú telepeken 
hasznos kiegészítő a tartály optimális 
kihasználásához.

A túlcsordulásvédő-gyűrű a magasítóval 
kombinálva is tovább használható, 
csupán a rögzítőfüleket kell kicserélni.

180 mm magasítóval 360 mm magasítóvalMagasító nélkül

Az igényeinek megfelelő méretben

A keverési arányoktól függően, napi egyszeri etetéssel
1 m3 kb. 6-8 tehén takarmányozásához elegendő

 A térfogat a magasító modulokkal növelhető

Alapgép hasznos térfogata Magasítóval növelt térfogat 
180 mm      360 mm

 Verti-Mix 951 7,5 m³ 8,5 m³ 9,5 m³
 Verti-Mix 1251 10 m³ 11 m³ 12,5 m³
 Verti-Mix 1451 13.5 m³ 15 m³ 
 Verti-Mix 1651 13,5 m³ 15 m³ 16,5 m³
Egyedi méretű magasítók külön rendelésre 

180 mm magasító     360 mm magasító

VM 1651

13,5 m

13,5 m

3

3

VM 1251
10 m3

VM 951
7,5 m3

VM 951
8,5 m3

VM 951
9,5 m3

VM 1251
11 m3

VM 1251
12,5 m3

VM 1651

15 m

15 m

3

3

VM 1651
16,5 m3
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A Verti-Mix Double sorozatú takarmánykeverőket a nagy keverési kapacitásuk 
mellet a kompakt méretek jellemzik. Az utólag is felszerelhető magasítók 
innovatív megoldása lehetővé teszi a kapacitás igény szerinti megnövelését.

 2 db Vario-keverőcsigával
 Az opcionális mágneses fémcsapda a tehenek egészségét védi
 Tandem-tengellyel is választható

Az igényeinek megfelelő méretben

Az alapgép hasznos térfogata

  Verti-Mix 1501 D  12,0 m³ 

  Verti-Mix 1801 D  14,0 m³ 

  Verti-Mix 2401 D 19,0 m³ 

  Verti-Mix 3101 D  25,0 m³ 

Térfogat 180 mm 
magasítóval 

13,5 m³  
16,0 m³  
21,5 m³  
28,0 m³  

Térfogat 360 mm 
magasítóval 

15,0 m³
18,0 m³
24,0 m³
31,0 m³ 

Strautmann Verti-Mix Double
- két csigás takarmánykeverők

VM 1501 D
12 m³

VM 1801 D
14 m³

VM 2401 D
19 m³

VM 3101 D
25 m³

VM 1501 D
13,5 m³

VM 1801 D
16 m³

VM 2401 D
21,5 m³

VM 3101 D
28 m³

VM 1501 D
15 m³

VM 1801 D
18 m³

VM 2401 D
24 m³

VM 3101 D
31 m³

Strautmann Verti-Mix Double
- két csigás takarmánykeverők

http://www.strautmann.hu/verti-mix-takarmanykevero.html
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Takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi

Kiosztási módok
- ahogy az Önnek megfelel
Az optimális takarmánykiosztás érdekében az oldalsó kiosztásnál a 
kiosztó-nyílások a tartály középpontjától eltolva helyezkednek el.
 Lazább és egyenletesebb takarmányrend
 A kiadónyílás a tartályban történő anyagáramláshoz

viszonyítva optimálisabb helyen van
 A takarmány nem kerül a kerekek alá
A kiosztási módok számos változata garantálja, hogy az Ön 
telepének megfelelő takarmánykeverőt választhassa.

Takarmánykímélő kiosztás 
állítható oldalsó csúszdákon

Az oldalsó kiosztás esetén 
állítható szögállású csúszda segíti 
a takarmány  tökéletes kiosztását. 

A tolóajtó által mechanikusan 
működtetett oldalsó csúszda
- a kiosztó-nyílás bezárásakor  
visszatér alaphelyzetbe,

- biztosítja, hogy a takarmány a 
keréknyomon kívülre kerüljön, 
így a kerekek nem tapossák le azt.

A takarmánymaradványok a 
rendre csúsznak és nem hullanak 
a kezelőútra.

Opcionális felszereltségként 
hidraulikusan állítható oldalsó 
csúszda is elérhető.

Kiosztás keskeny etetőúton
A keskeny kezelőutakhoz készült 
kiosztási módozatnál a kényelmes 
takarmányozás érdekében a kiosztó-
nyílás és a csúszdák a kerekek mögött 
vannak.

A takarmány laza terítése egy 
vagy két oldalon, a kerekek 
mögött történik. *

Kiosztás hátul középen
Előkeverékek készítéséhez vagy a 
takarmány központi etetőasztalra 
történő kiosztásához a középen 
lévő hátsó kiosztóval is rendel-
hető.*

*kivéve Verti-Mix-L

http://www.strautmann.hu/verti-mix-takarmanykevero.html
http://www.strautmann.hu/takarmanykeverok.html
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Takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi

C-szalag – 
az alkalmazkodó kiosztás

Jobbra-balra kitolható
A C-szalag oldalra kitolható 40 cm 
hosszan, így az olyan jászolokba is 
egyszerű a kiosztás, amelyekhez nem 
lehet teljesen közel menni. 
Az ellentétes oldalon egy átbillenő 
terelőlap lezárja a szalagot, így ott 
nem hullhat ki a takarmány.

Alkalmazás felhordószalagként
A C-szalag magassága 60 cm-rel 
megemelhető, így  - tetszés szerinti 
oldalon - a magasabb jászolok 
feltöltésére is tökéletes.

Keresztirányú kihordószalagként
is használható. Alacsony vályúkhoz 
vagy a földről történő etetéshez a 
jobbra vagy balra történő kiosz-
tással laza rendeket képez. 
A szalagsebesség elektronikusan 
állítható, így a kiosztás az istálló 
egyedi körülményeihez igazítható.

*kivéve Verti-Mix-L

A C-szalag a takarmánykiosztás legrugalmasabb eszköze
A Strautmann által kifejlesztett C-szalag kifejezetten a magas jászolos takarmányozáshoz készült. 
A kiosztás módja egyszerűen a vezetőfülkében ülve az aktuális körülményekhez állítható.*

Strautmann
keresztirányú kihordószalag 

Láthatóan kényelmes
A Strautmann keresztirányú kihordószalagja már 

 tízezerszer bizonyított. A nyitott konstrukció az 
elülső kiosztásnál jó rálátást biztosít a vezető-

fülkéből. A takarmány-áramlás a kiosztás 
(jobb- vagy baloldali) irányától függetlenül 

folyamatosan ellenőrizhető.

+ 40 cm

+ 40 cm

60 cm

A kihordószalag hidraulikusan felhajtható 
hosszabbítással is rendelhető

A jól bevált rácsos henger-görgők hajtják a szállítószalagot és 
gondoskodnak a csúszásmenetes erőátvitelről.  Ezen nem 

képződhetnek olyan belső lerakódások, melyek a szalag 
megnyúlását vagy elszakadását okozhatnák, a kíméletes 

szalagvezetés pedig növeli a szállítószalag élettartamát.

http://www.strautmann.hu/verti-mix-takarmanykevero.html
http://www.strautmann.hu/takarmanykeverok.html
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Takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi

Almozás a Verti-Mix
keverőgéppel

Többcélú kihasználhatóság - 
a Verti-Mix elvégzi az almozást is
Egy nagy tejhozamú tehén napi 2 kg alom beszórását  
igényli - 100 tehén esetén ez a mennyiség havonta 
több, mint 6 tonnát tesz ki. Ezzel az opcionális 
kiegészítővel az Ön Verti-Mix keverőgépe ilyen 
jellegű feladatokra is hasznosan alkalmazható.

Szalmabefúvó*
A Vario-keverőcsiga a szalmabálákat könnyen szétbontja 
és felaprítja. A hidraulikus meghajtású szalmabefúvó 15 
m-es távolságig képes a szalmát befújni az istállóba. 
A fúvótorony átfordítása és a fúvócső-vég beállítása 
történhet manuálisan vagy akár elektronikus vezérléssel 
(a vontató vezetőfülkéjében) is.**

*kivéve Verti-Mix-L
**A szalmabefúvó csak hátsó kiosztónyílással rendelhető

Almozó-henger*
Minél tisztább és csíramentesebb a 
pihenőbox, annál egészségesebbek 
az állatok. Alomanyagként ideális a 
szalma, a tőzeg, a faforgács és a 
mész használata. A tartályban 
történő bekeverés után az alom-
anyag az almozó-hengerrel a 
pihenőboxban a fejrészig szórható 
be – ez kényelmes és megbízható 
megoldást jelent az állatok 
kényelme és a tőgy egészsége 
érdekében.

*csak az elektronikus vezérléssel együtt

Almozás a Verti-Mix
keverőgéppel

http://www.strautmann.hu/verti-mix-takarmanykevero.html
http://www.strautmann.hu/takarmanykeverok.html
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Takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi

Vezérlés és mérlegrendszerek
- az Ön választása szerint

A Strautmann keverőgépek vezérlése

A Strautmann gépek kezelő- és vezérlő- 
egységeinek tekintetében is kiemelt 
szempont, hogy a kínálatban az eltérő 
igényeknek is megfelelő, testreszabott 
megoldások szerepeljenek.

Adagoló-mérlegek
Az adagoló mérleg a takarmánykeverők egyik fontos alkotórésze. Csak a takarmánykeverék 
összetevőinek pontos adagolásával használható ki maximálisan az a gazdaságosság, amit 
egy takarmánykeverőgép tud nyújtani.

1. Vezérlés a kihelyezett hidraulika
csatlakozókkal



2. Bowdenes vezérlés
 Feltétel:

Egy darab kettős működésű,
vagy 1 db egyszeres működésű,
szabad visszafolyóággal rendelkező
hidraulika szelep megléte

3. Elektronikus vezérlés


Egy darab kettős működésű,
vagy 1 db egyszeres működésű,
szabad visszafolyóággal rendelkező
hidraulika szelep megléte

1. PTM HL 50 -
Programozható adagoló-mérleg 
(adatátvitel nélkül)
A PTM HL 50 a Strautmann keverőgépek 
belépőszintű mérlegrendszere

 50 receptúra programozható
 30 komponens tárolható
 - összegző funkció

- akusztikus / optikai figyelmeztetés

2. PTM Advance Super USB -
Programozható adagoló-mérleg 
számítógépes adatátvitellel
A takarmányozás átfogó felügyeletét látja 
el. A felhasznált mennyiségek mellet az 
időráfordítás is ellenőrízhető. A rendszer 
alapvető jelentőséggel bír a tejelő 
állomány költség-optimalizálásában.

 150 receptúra programozható
 30 komponens tárolható
 Többsoros kijelző
 Multilink képesség  több

egység is csatlakoztatható
 Az adatok kiolvasása és elemzése

az  együtt szállított szoftverrel
 Adatátvitel USB-vel, ill. opcionálisan 

vezetéknélküli adatátvitellel is

3. PTM AV 70 -
Rádiós távvezérlő
A PTM AV 50 egy rádió-távvezérlésű 
kezelő berendezés, amely a HL 50 és 
a Super Grafik USB készülékek 
kiegészítőjeként használható.

 30 m hatótávolság
 Multilink képesség
 a beépített mágnestalppal könnyen 

rögzíthető a rakodógépen is 

 egyszerű hordozhatóság

Feltétel:

Feltétel:
Funkciónként 1 db kettős működésű hidraulika
szelep megléte szükséges
Célszerű ezt választani, ha...
- a vontatóról csak ritkán kell leakasztani
- a takarmánykeverőnek csak kevés hidraulikus
- funkciója van (pl csak kiosztás csak egy oldalon)

Célszerű ezt választani, ha...
- egy régebbi vontató áll rendelkezésre,
- kevés kihelyezett hidraulikacsatlakozóval

Célszerű ezt választani, ha...
- az egyszerű, kényelemes működtetés és
- a hatékonyságnövelés fontos szempont

Béla
Beírt szöveg

http://www.strautmann.hu/verti-mix-takarmanykevero.html
http://www.strautmann.hu/takarmanykeverok.html
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Takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi

Testreszabott felszereltség

   19/45-17  (18 PR)  10.0/75-15.3 (18 PR) 400/60-15,5 (14 PR)  400/60-15,5 (18 PR)

  8.15-15 (14 PR) Zwilling 505/50 R 17  435/50 R 19,5 250-70-15.5 (18 PR)

40 mm-es felső szerelésű vonószem Oldalfali beöntő tölcsér (pl.ásványi  sókhoz)  Tolatókamera és munkalámpa

Monitor a tolatókamerához

Hidraulikusan mozgatható állókésekManuálisan állítható állókések

40 mm-es peremes vonószem Aprítókés gumósokhoz

Közúti világításK80 gömbfejes vonófej Mágneses fémcsapda

Elektronikus vezérlés50 mm-es vonószem

Különböző gumiméretek az igényekhez illeszkedően

Lehajtható kihordószalag

Igény szerint kiválasztható, különböző 
sebességű hidromotorok

A takarmányfelhasználást menedzselő  és könyvelő 
szoftver a mérlegrendszerhez

Adagoló-mérleg 
figyelmeztető hangjelzéssel

Multiscale: Távvezérlés a 
mérleghez és a hidraulikához

http://www.strautmann.hu/verti-mix-takarmanykevero.html
http://www.strautmann.hu/takarmanykeverok.html
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Verti-Mix 951-L és 1251-L takarmánykeverő-kiosztók

VM 951-L VM 1251-L

7,5 8,5 9,5 10,0 11,0 12,5

Műszaki adatok 
Típus  
Hasznos térfogat*
Méretek

- Hosszúság m 4,85 4,85 4,85 4,87 4,94 4,98

- Szélesség egy-oldali kiosztással m 2,26 2,42

2,36 2,56

7760 8700

- Szélesség két-oldali kiosztással  
Megengedett össztömeg 
Saját tömeg 3410 3470 4060 3990 4050 4140

Nyomtáv m 1,65 1,65

m 1,90 1,90

m 0,48 0,48

mm 8 8 8 8 8 8 

mm 18 18 18 20 20 20 

Kerekek külső szélessége 
Kiosztási magasság  
Oldalfal vastagsága 

Padlóvastagság 
Méretezésnél használt gumiméret 250/70-15.5 250/70-15.5

* A keverőcsiga térfogatával csökkentett tényleges hasznos térfogat 

A megjelenés és a műszaki tartalom a fejlesztések során módosulhat.

Hajtóművek és teljesítményigény [kw / LE]
Típus ford./perc VM 951-L VM 1251-L

Sebességváltó nélkül 26 29/39 32/43 35/47 41/56 43/58 46/62

Sebességváltóval 17,3/26 21/28 23/31 25/34 29/39 31/42 33/45

Sebességváltó nélkül 30 36/49 39/53 42/57 55/75 57/78 60/81

28/38 30/41 39/53 41/56 43/58Sebességváltóval 20/30 26/35

A gép magassága a különböző gumiméretekkel** 
Típus VM 951-L VM 1251-L

m 2,18 2,36 2,54 - - -

m 2,05 2,23 2,41 - - -

m 2,10 2,28 2,46 2,39 2,57 2,75

m 2,16 2,34 2,52 2,45 2,63 2,81

10.0/75-15.3  (18 PR) 

26 x 8.0-14  (16 PR) futózott 

250-70-15.5 (18 PR) 

400/60-15,5 (18 PR) 

8.15-15 (14 PR) ikergumi m 2,09 2,27 2,45 2,38 2,56 2,74

** A tengely pozíciójának megváltoztatásával a gép magassága +6 cm-rel megnő (magas változat), illetve -6 cm-rel kisebb 
lesz (alacsony változat). A takarmánykeverő átadáskor a tengely a középső pozícióban van. (Méretek a fent megadottak 
szerint.)

Verti-Mix Verti-Mix 951 - 1651 takarmánykeverő-kiosztók
Műszaki adatok 
Típus VM 951 VM 1251            VM 1451 VM 1651

m³      7,5 8,5   9,5 10,0 11,0 12,5 13,5 15,0 13,5 15,0 16,5

0,18 0,36 - 0,18 0,36 - 0,18 - 0,18 0,36

5,30 5,50 5,75 5,75

Méretek
Oldalfal magasító  
- Hosszúság kihordószalag elől
- Hosszúság kihordószalag hátul1) 4,90 5,04 5,17 5,17

- Hosszúság kihordószalag nélkül m 4,65 4,87 5,10 5,10

- Szélesség kihordószalaggal m 2,16 2,28 2,42 2,42

- Szélesség egy-oldali kiosztással m 2,26 2,38 2,52 2,52

- Szélesség két-oldali kiosztással 2,36 2,48 2,62 2,62

 Magasság  m 2,31 2,49 2,67 2,72 2,9 3,08 2,92 3,10 2,92 3,10 3,28

Megengedett össztömeg kg 7000    7000    7000      9000    9000    9000   11400    11400    11400 11400 11400

Saját tömeg 
- keresztirányú kihordószalaggal kg 3200 3260 3300 3800 3860 4150 4840 4900 4840 4900 5000

Nyomtáv m 1,5 1,6 1,74 1,74

Kerekek külső szélessége m 1,77 1,87 2,23 2,23

Kiosztási magasság m 0,75 0,87 0,74 0,74

Oldalfal vastagsága mm 8 8 8 8

Padlóvastagság mm 18 20 20 20

10.0/75-15.3 400/60-15.5 8.15-15 8.15-15Méretezésnél használt gumiméret 
A gép magassága a különböző gumiméretekkel
10.0/75-15.3 (18 PR) m 2,31 2,49 2,67 - - - - - - - -

m 2,23 - - - - - - - - - -26 x 8.0-14 (16 PR) futózott 

Megengedett össztömeg 6260 kg

250/70-15 (18 PR)    m 2,32 2,5 2,68 2,61 2,79 - - - - - -

Megengedett össztömeg 8500 kg

400/45 L 17.5   m 2,38 2,56 2,74 2,67 2,85 3,03 3,00 - - - -

Megengedett össztömeg 10600 kg  

400/60-15,5 (14 PR) m 2,43 2,61 2,79 - - - - - - - -

400/60-15,5 (18 PR) m - - - 2,72 2,9 3,08 3,05 - 3,05 - -

Megengedett össztömeg 9660 kg 9660 kg 

8.15-15 (14 PR) ikergumi m - - - 2,58 2,76 2,94 2,92 3,10 2,92 3,10 3,28

19.0/45-17 m - - - 2,72 2,9 - - - - - -

Megengedett össztömeg 8320 kg

215/75R17.5 (133) ikergumi m - - - - - - 2,97 3,15 2,97 3,15 3,33

505/50 R 17 (146G) m - - 2,77 2,95 3,13 - - - - - -

435/50 R 19.5 m - - - 2,76 2,94 3,12 3,14 3,32 3,14 3,32 3,50

Hajtóművek és teljesítményigény [kw / LE]
Típus ford/perc VM 951 VM 1251 VM 1451 VM 1651
Sebességváltó nélkül 26 29/39 32/43 35/47 41/56 43/58 46/62 56/76  62/84 - - -

14,4/26 21/28 23/31 25/34 29/39 31/42 33/45 40/54  44/60 - - -

30 36/49 39/53 42/57 55/75 57/78 60/81 70/95  77/105 70/95 77/105 84/114

16,7/30 26/35 28/38 30/41 39/53 41/56 43/58 50/68  55/75  50/68 55/75 60/82

23 - - - - - - -  - 54/73 59/80 65/88

Sebességváltóval 
Sebességváltó nélkül 
Sebességváltóval
Sebességváltó nélkül 
Sebességváltóval 12,8/23 - - - - - - -  - 39/53 42/57 46/63

1)      +90 mm világítással

m 

kg 

kg 

m³ Hasznos térfogat*

m 

m 

m 

m 

Takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi
Műszaki adatok

http://www.strautmann.hu/verti-mix-takarmanykevero.html
http://www.strautmann.hu/takarmanykeverok.html
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Verti-Mix 1501 és 1801 Double takarmánykeverő-kiosztók
Műszaki adatok 
Típus VM 1501 Double VM 1801 Double
Hasznos térfogat*                                           m³ 12,0 13,5 15,0 14,0 16,0 18,0

m 1,56 1,74 1,92 1,56 1,74 1,92

m - 0,18 0,36 - 0,18 0,36

m 7,01 7,40

m 6,61 6,98

m 6,34 6,71

m 1,96 2,16

m 2,06 2,26

Méretek

Tartály magassága

- Hosszúság kihordószalag elől
- Hosszúság kihordószalag hátul  1) 

- Hosszúság kihordószalag nélkül
- Szélesség kihordószalaggal
- Szélesség egy-oldali kiosztással
- Szélesség két-oldali kiosztással m 2,16 2,36

Magasság m 2,35 2,53 2,71 2,37 2,55 2,73

Megengedett össztömeg kg 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800

Saját tömeg
- keresztirányú kihordószalaggal kg 5.500 5.550 5.600 6.100 6.150 6.200

- két-oldali kiosztással kg 5.300 5.350 5.400 5.900 5.950 6.000

Nyomtáv m 1,52 1,52

Kerekek külső szélessége m 2,03 2,03

Kiosztási magasság m 0,79 0,81

mm 8 8

Padlóvastagság mm 18 20

215/75-17,5 215/75-17,5

Méretezésnél használt gumiméretek
- Egy tengelyes
A gép magassága a különböző gumiméretekkel 
Egy tengelyes kivitelnél
8.15-15 (14 PR) ikergumik m 2,30 2,48 2,66 2,34 2,52 2,70

m 2,28 2,46 2,64 - - -

m 2,35 2,53 2,71 2,37 2,55 2,73

m 2,34 2,52 2,70 - - -

m 2,51 2,69 2,87 2,52 2,70 2,88

m 2,49 2,67 2,85 - - -

m 2,43 2,61 2,79 - - -

m 2,38 2,56 2,74 - - -

m - - - 2,38 2,56 2,74

m - - - 2,51 2,69 2,87

kg 12.800

m - - - 2,56 2,74 2,92

kg 12.800

Nyomtáv: 1500 mm 2)

215/75R17,5 ikergumik 

Nyomtáv: 1500 mm 2)

435/50 R19,5 

Nyomtáv: 1500 mm 2)

400/60-15,5, Nyomtáv: 1500 mm  

(Terhelhetőség: 10800 kg) 2) 

10,0/75-15,3, Nyomtáv: 1650 mm 

400/60-15.5, Nyomtáv: 1720 mm 

Terhelhetőség: 

435/50 R 19.5, Nyomtáv: 1720 mm 

Megengedett össztömeg

Hajtóművek és teljesítményigény [kw / LE] 

Típus    ford./perc VM 1501 Double VM 1801 Double

Sebességváltó nélkül 26 62/84 70/95 78/106 83/113 91/124 99/135

14,4/26 38/52 43/58 48/65 51/69 56/76 61/83

30 81/110 89/121 97/132 104/141 112/152 118/160

Sebességváltóval 

Sebességváltó nélkül 

Sebességváltóval 16,7/30 50/68 55/75 60/82 64/87 69/94 73/99
1) +90 mm világítással     2) Gépmagasság a "középső" tengelypozícióban (kivéve VM 1501)
* A keverőcsiga térfogatával csökkentett tényleges hasznos térfogat 

Verti-Mix 2401 és 3101 Double takarmánykeverő-kiosztók

VM 2401 Double VM 3101 Double

m³ 19,0 21,5 24,0 25,0 28,0 31,0

m 1,85 2,03 2,21 - -

m - 0,18 0,36 - 0,18 0,36

m 7,76 8,13

m 7,27 7,55

m 7,06 7,44

m 2,28 2,42

m 2,38 2,52

m 2,48 2,62

m 2,66 2,84 3,02 3,21 3,39 3,57

kg 16.300 16.300 16.300 18.000 18.000 18.000

kg 7.300 7.350 7.400 9.600 9.675 9.750

kg 7.100 7.150 7.200 9.400 9.475 9.550

m 1,74 / 1,94 1,94

m 2,25 2,37

m 0,81 1,03

mm 8 8

mm 20 20

235/75 R17.5 -

Műszaki adatok
Típus
Hasznos térfogat*
Méretek

- Hosszúság kihordószalag elől

- Hosszúság kihordószalag hátul 1)

- Hosszúság kihordószalag nélkül
- Szélesség kihordószalaggal
- Szélesség egy-oldali kiosztással
- Szélesség két-oldali kiosztással
Magasság
Megengedett össztömeg
Saját tömeg
- keresztirányú kihordószalaggal
- két-oldali kiosztással
Nyomtáv
Kerekek külső szélessége
Kiosztási magasság

Padlóvastagság
Méretezésnél használt gumiméretek
- Egy tengelyes
- Tandem tengelyes - 435/50 R 19,5

* A keverőcsiga térfogatával csökkentett tényleges hasznos térfogat 

A gép magassága a különböző gumiméretekkel 
Egy tengelyes kivitelnél
235/75R 17.5,ikergumik, nyomtáv: 1740 mm m 2,66 2,84 3,02 - - -

455/45R 22.5, nyomtáv: 1720 mm m 2,85 3,03 3,21 - - -

435/50R 19,5, nyomtáv: 1720 mm m 2,80 2,98 3,16 - - -

Tandem tengelyes kivitelnél
435/50 R 19,5, nyomtáv: 1720 mm m 2,80 2,98 3,16 - - -

Terhelhetőség kg 12.100

400/60-15.5, nyomtáv: 1720 mm m 2,80 2,98 3,16 - - -

435/50 R 19.5, nyomtáv: 1930 mm m 2,87 3,05 3,21 3,21 3,39 3,57

435/50 R 19.5, nyomtáv: 1720 mm m 2,84 3,02 3,20 - - -

Hajtóművek és teljesítményigény [kw / LE] 
Típus ford./perc VM 2401 Double VM 3101 Double

Sebességváltó nélkül 23 - - - - - -

12,8/23 - - - 85/116 91/124 96/130

26 - - -

14,4/26 67/91 72/98 77/105 - - -

30 - - - - - -

Sebességváltóval 
Sebességváltó nélkül 
Sebességváltóval 
Sebességváltó nélkül 
Sebességváltóval 16,7/30 83/113 88/120 93/126 97/132 103/140 109/148
1) +90 mm világítással

A műszaki változtatás joga fenntartva

Oldalfal vastagsága 

Tartály magassága

Oldalfal vastagsága 

Oldalfal magasító Oldalfal magasító

Takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi
Műszaki adatok

http://www.strautmann.hu/verti-mix-takarmanykevero.html
http://www.strautmann.hu/takarmanykeverok.html


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

www.strautmann.hu

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

A Strautmann cég központja Bad Laer-ben

www.strautmann.hu

http://www.strautmann.hu/
http://www.strautmann.hu
https://www.strautmann.hu/potkocsik.html
https://www.strautmann.hu/onjaro-takarmanykevero.html
http://www.strautmann.hu/tragyaszorok.html



