Wóz paszowy

Verti-Mix
400/500

Wóz paszowy

Verti-Mix 400 / 500

Małe mieszanie – duży efekt

Wysyp poprzez
zasuwę boczną
umożliwia równoczesne
składowanie pokarmu po
obu stronach

Wygodne wejście na
maszynę
Poprzez odchylane schodki
na tyle
• Optymalna kontrola
• Łatwe dodawanie małych
ilości pokarmu

Dyszel dostępny z
zaczepem dolnym i górnym

Mechaniczna
noga podporowa,

• Łatwe dopasowanie wysokości
poprzez otwory

opcjonalnie dostępna
również hydrauliczna
noga podporowa

Kompaktowe mieszanie
przy pomocy ślimaka
mieszającego Vario

Przy pomocy specja
Państwo ślimak Vario

Nóż do balotów:			

Dzięki opatentowanemu
przestawianiu noży ślimak
mieszający Vario może zostać ustawiony każdorazowo
optymalnie do potrzeb. Wytrzymała i niewymagająca
dużych nakładów konserwacyjnych przekładnia kątowa
zapewnia długą wytrzymałość również w niekorzystnych
warunkach.
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Zastrzeżono prawo do zmian technicznych

Opcjonalnie dostępne
nadstawki (15cm)
• Montowane już u producenta lub
można je zakupić dodatkowo
• Zwiększają pojemność mieszalnika

Ważenie & Obsługa
Bezpośrednie podłączenie
do ciągnika

Urządzenie ważące
PTM HL 50
 Programowane

Wymagane jest aby każda
funkcja posiadała w ciągniku
jedno podwójnie działające
urządzenie sterujące

urządzenie ważące
 50 receptur
 30 komponentów

Obsługa poprzez cięgła
Bowdena
Wymagany jest jedno podwójnie
działające urządzenie sterujące
na ciągniku lub jedno proste
urządzenie sterujące z wolnych
ruchem wstecznym

Pilot do zdalnego
sterowania
PTM AV 50
 Pasuje do PTM
HL 50
 Zasięg do 30 m

Obsługa elektryczna
Wymagany jest jedno podwójnie
działające urządzenie sterujące
na ciągniku lub jedno proste
urządzenie sterujące z wolnych
ruchem wstecznym

Wóz paszowy Verti-Mix 400/500
Dane techniczne
Typ

Verti-Mix 400

Verti-Mix 500

m

3,62

3,62

- z wysypem jednostronnym

m

1,79

1,79

- z wysypem obustronnym

m

1,88

1,88

Wysokość

m

1,92

2,18

Wymiary
Długość
Szerokość

alnych wariantów noży dopasują
o do potrzeb własnego gospodarstwa
Nóż do słomy (długi / krótki):

Grubość ścian mieszalnika

mm

6

6

Grubość płyty podłogowej

mm

12

12

Rozstaw kół

m

1,35

1,35

Szerokość zewnętrzna kół

m

1,62

1,62

Wykorzystywana pojemność*

m³

4,0

5,0

kg

1.560

1.600
1.700

Masa własna*
- wysyp jednostronny
- wysyp obustronny

kg

1.660

Dopuszczalna masa całkowita

kg

3.000

3.000

Obciążenie podporowe

kg

850

1.000

Obciążenie osi

kg

2.150

2.500

Wysokość wyrzutu

m

0,58

0,58

kW/PS

26 / 35

26 / 35

Zapotrzebowanie na moc

*rzeczywiście wykorzystywana pojemność, od pojemności odjęto ślimaki
Zastrze�ono prawo do zmian technicznych
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Główna siedziba firmy Strautmann w Bad Laer

dynczych części do maszyn produkowane są również przyczepy rolnicze,
wybieraki silosowe oraz wybieraki
silosowe z szuflą chwytakową
Jako jeden z wiodących producentów maszyn do karmienia bydła,
zbioru zielonek, rozrzucania obornika oraz transportu a także jeden z
producentów urządzeń biogazowych
firma Strautmann jest dokładnie tym
czego Państwo poszukują.

Pl-Strautmann

Pol-Strautmann Sp. z o.o.

64-310 Lwówek · ul. Nowotomyska 37 · Sprzedaż: Andrzey Knop tel. 601 389 715, Jakub Knop tel. 607 574 929,
Wojciech Baj tel. 669 004 432 · Servis/Reklamacje tel. 607 632 139, fax. 614 412 022 · Biuro tel. 614 412 057, fax. 614 412 022
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Przedsiębiorstwo B. Strautmann
& Söhne GmbH u. Co. KG jest
rodzinną firmą średniej wielkości
istniejąca od ponad 80 lat a mającą
swoją siedzibę w południowej części
Dolnej Saksonii.
Firma Strautmann posiada drugą
lokalizację swej produkcji, która znajduje się w Polsce. We Lwówku
Wielkopolskim wybudowano nowoczesny zakład, w którym obok poje-

