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Универсална ремаркета за разпръскване

Нашите големи:
Универсални ремаркета за 
разпръскване

Универсалните ремаркета за разпръскване на 
Strautmann са идеални за Вас, 
... ако смятате оборския тор за ценен естествен тор.
... ако искате прецизно да разпръскате оборския тор.
... ако разпръсквате изсушена вар и компост.
... ако разпръсквате складирана оборска тор 

           

 Strautmann  
 универсални   
 ремаркета за 
 разпръскване
	  Прецизни
	  Издръжливи
	  Мощни

 През почти 60-годишния 
 си опит в разработката на 
машини за разпръскване Strautmann 
непрекъснато развива своя Streublitz 
и го съобразява с нуждите на клиенти. 
Възползвайте се и Вие! Strautmann 
диктува стандарта в сферата на 
стабилността, продължителността 
на живот и гъвкавото приложение. 
Високата производителност и дългият 
живот са най-важните черти, които 
отличават разпръскващата ремаркета.

Streublitz със странично зареждане от 1957
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Точност
Интегрирана система с 
везна(опция при PS 3401)

Лесна
настройка на 
механизма за 
разпръскване

Стабилни
Изцяло метално корито 
с наставки за висока 
производителност

Прецизност
Универсален 
механизъм за 
разпръскване с два 
диска с оптимално 
странично 
разпръскване 

С минимални
разходи за поддръжка 
благодарение на 
големите верижни 
блокове

Комфорт
Електронно-хидравлично 
принудително задвижване

Сигурност
Хидравлично окачване с 
опция за повдигане и спускане 
за по голяма стабилност

Сигурност при работа
Ефективен ексцентриков 
комутиращ съединител за 
защита на предавките

Запазено право за технически промениЗапазено право за технически промени
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Нашите големи 
ремаркета могат…

Характеристики 2201
 Товарен обем от 20-25 м³
 Мощен универсален 
 механизъм за разпръскване 
 с ширина на разпръскване 
 до 24 м
 Хидравличнo окачване с 
 тандемни оси с опция за 
 допълнителна ос & окачване
 Управление на задната ос  
 електронно-хидравлично 
 принудително управление

Характеристики 3401
 Товарен обем от 26-32 м³
 Мощен универсален 
 механизъм за разпръскване 
 с ширина на разпръскване 
 до 24 м
 Хидравлична ходова част с 
 три оси с допълнителна ос и 
 електронно-хидравлично 
 принудително управление

PS 2201 / 3401 – професионалната машина за разпръскване 
за всеки вид приложение
Нашите PS машини за разпръскване са предвидени за високи изисквания и 
за тежка работа – както трябва да е за истински професионалисти.
Благодарение на големия обем и на стабилната конструкция те са както 
много производителни, така и сигурни по време на работа.

Напорен тласкач
За дозирано разпределение 
на компоненти с фина 
структура, като утайка или 
компост. С наклон 10° за 
максимално ползване на 
обема, равномерно изтичане 
на материала и по този начин 
за щадене на задвижващия 
механизъм.
Зъби на фреза/
разпръскващи валове
 Сегментни валове с 
 монтирани на тях чрез 
 сглобка зъби
 Лек ход на въртене и лесна 
 смяна
 Много лесен монтаж
 Благодарение на 
 фланцовата връзка лесен 
 демонтаж на 
 разпръскващите валяци 
 без да се налага сваляне на 
 лагерите 
Универсален механизъм 
за разпръскване 
 Ширина на разпръскване 
 до 24 м
 Точно напречно 
 разпределение
 Точна фигура на 
 разпръскване
 Максимален разход
Устройство за гранично 
разпръскване
 Хидравлична настройка
 За разпръскване по края 
 на полето или около водни 
 басейни
 Точна и чиста работа
 По избор с ляво или дясно 
 разпръскване
Диск за разпръскване
Ламарини & лопатки
 от Hardox за екстремно 
 дълъг живот
Задвижване на 
разпръскващия 
механизъм
- професионалната версия
 Карданов вал вместо 
 верига
 Ъглова предавка вместо 
 верижни колела
 По-малък разход 
 за поддръжка при 
 по-продължителен живот
Настройка на механизма 
на разпръскване
 Лесна настройка на 
 качеството на 
 разпръскване, на височина 
 и дължина
 Настройката на дозиращия 
 клапан дава възможност 
 за напасване към вида на 
 сместа и условията на 
 работа
Пести мощност и гориво
За безкомпромисна 
 прецизност

Универсална ремаркета за разпръскване
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Стабилно оборудване за 
взискателно приложение

Сменящи се наставки 
за максимална 
мултифункционалност

Корито на ремарке за 
разпръскване на оборска тор
  Изцяло метално корито с 
 платформа с ширина 2,20 м
  Лесно зареждане дори и с 
 товарач с къса стрела
  Увеличен обем чрез 500 мм 
 наставка   	 	
	 PS 2201: 20 м³      25 м³
	 PS 3401: 26 м³      32 м³

Конусна форма на ваната
  Отзад по-широка в сравнение с 
 отпред
  Лесно разтоварване
  Товара се изтласква лесно

Дънен транспортьор
  Стоманени вериги с кръгли 
 елементи с дебелина 16 мм, 
 предвидени за натоварване до 
 25 т
  Чист и безпроблемен ход дори и 
 при лепящи смеси за 
 разпръскване благодарение на 
 покривния профил на всяка трета 
 лайстна на дънния транспортьор
  Задвижване с хидродвигател

Автоматично опъване на 
дънните вериги
  Лесен визуален контрол на 
 опъна
  При нужда лесно доопълване 
 на веригата
  Правилна и удобна позиция на 
 тялото при опъване на веригата 
 благодарение на оптималното 
 разположение
  Намалява износването и пести 
 разходи

Обезопасяване на 
задвижващите устройства
Отделна система за обезопасяване 
на разпръскващия механизъм и на 
всеки отделен елемент на диска 
чрез ексцентриков комутиращ 
съединител
 Предавките (червено) 
 предпазват от увреждане
 Отделните ексцентрикови 
 комутиращи съединители 
 (жълто) дават възможност 
 за по-точно разпределение на 
 мощността и предлагат повече 
 безопасност при работа

КАРТИНКА
Обезопасяване на 
задвижващите 
устройства

Голям диаметър на веригите 
  Малко износване
  Малкият минимален ъгъл на 
 насочване намалява 
 износването и удължава 
 продължителността на живота 
 на стоманените вериги с кръгли 
 елементи .

Надстройки за разпръскване Strautmann за монтаж на камион
Ако за Вас е важна мобилността? PS-надстройките за разпръскване на Strautmann могат 
да се монтират чрез съответните връзки на подходящи ходови платформи на камиони.
 Идеално при движение по обществената пътна мрежа
 Нуждае се от малка поддръжка и разходите са 
 ефективни дори и при дълги разстояния 

Платформа  за разпръскване или транспорт  на фураж – възползвайте се от гъвкавостта

Задвижване на 
разпръскващите 
дискове с карданни 
валове с лесна 
поддръжка

Ексцентриков комутиращ 
съединител за разпръскващите 
валяци

Ексцентриков комутиращ съединители за 
2-дисковия механизъм за широко разпръскване 
и система за наблюдение на оборотите

Съединител със свободен ход

Универсална ремаркета за разпръскване
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Периодът между смяната на 
машините за разпръскване с 
машините за събиране на сено 
е много кратък. Затова можете 
да използвате платформата на 
Strautmann за надстройка 3401 за 
разпръскване или за надстройка 
за събиране на сено Giga-Trailer 
5401.
При смяната на сезоните просто 
сменяте надстройката и пестите 
пари!

Без нужда от инструменти
Бързи връзка на хидравличните съединения

Пести време
Многократно доказали се Twist-Lock връзки
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Прецизно разпръскване 
на вар– С универсални 
машини за разпръскване 
Strautmann

Strautmann механизми за разпръскване говорят сами за себе си!
Професионалната серия машини за разпръскване е изградена на базата на серията VS на машини за 
разпръскване Strautmann като при нея фигурата на разпръскване дори е още по-фина благодарение на 
по-големия брой зъбци за разпръскване. Това, че разпръскващите механизми на Strautmann гарантират 
отлично качество се доказва от убедителните резултати от направените тестове.:
Точността на разпръскване на универсалната машина за разпръскване Strautmann VS 1804 беше 
подложена на интензивно изпитване през април 2013 г. в Испания. Резултатите ясно показаха, че:
		 смеската за разпръскване е разпределена много прецизно
		 разпределението от двете страни е равномерно, въпреки наличието на страничен вятър
		 електронната система за теглене допълнително е улеснила точното разпределение
„...е едно от най-надеждните и точни ремаркета за разпръскване на тор, които се предлагат в момента на пазара.“

С машините за разпръскване 
Strautmann можете да използвате 
оптимално Вашия ценен тор!

Нашите клиенти са очаровани...

„...сега вече имам възможност да 
използвам пълния пакет органични 
торове като калциев карбонат, 
компост, твърда тор или джибри от 
грозде“
„Това беше напълно невъзможно с 
използваната досега техника.“
„...като се използва точната система 
за регулиране на количеството на 
разпръскване и системата за теглене 
… материалът се разпръсква точно 
там, където ние искаме – абсолютно 
точно.“
Още впечатления от практиката на 
нашите очаровани клиенти можете да 
намерите на:
www.strautmann.com

Производствена база

Fam. Metternich-Sándor

Машина

Универсална машина за 
разпръскване VS 1804
В експлоатация от 
началото на месец август 
2012

Производствена база

Lohnbetrieb Gebr. Groß

Машина

PS 3401
В експлоатация от 
началото на 2013 г.

Универсална ремаркета за разпръскване
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Вариантите за управление 
на Strautmann

Field Operator 300 с field handle (джойстик)
 Универсален ISOBUS-терминал
 Интерфейс за GPS-антена и обмен на данни с 
 главния компютър на фермата
 Лесна работа благодарение на програмируемите 
 клавиши
 Основна клавиатура с нощен дизайн за оптимална 
 работа на тъмно
 С възможност за свързване към Precision Farming

Системата за наблюдение на оборотите
  С автоматично спиране на дънния
  транспортьор 
  Показателите са интегриран при система за 
 управление КОМФОРТ и ISOBUS

Директна връзка
  Лесно & стабилно
  Настройка на скоростта на дънния транспортьор 
 чрез регулиране на подаването на масло от 
 трактора

Електрохидравлична система за управление 
Комфорт
  Лесно и безопасно управление
  Безстепенна електрическа настройка на 
 скоростта на дънния транспортьор с 
 потенциометър

Брояч на курсовете
 Като допълнение към директната връзка и 
 системата за управление Комфорт 
  Броят за курсовете и работните часове на ден 
 (с възможност за изтриване), общо (не може да 
 се изтрие)

Anzeige bei Direktanschluss

ISOBUS – управление 
и регулиране на 
количеството на 
разпръскване
  Идеално съгласуван 
 с машините за 
 разпръскване с 
 програма Field 
 Operator 120
  Интуитивно 
 управление 
 благодарение на 
 ясното обозначение 
 на бутоните
  Показател за статус 
 на машината и 
 интегриран брояч 
 на курсовете
  Опция за 
 интегриране на 
 система за 
 теглене

Управлявайте автоматично прецизно и комфортно
  Регулиране на количеството смес за разпръскване по обем и кантар
  Скоростта на движение на машината за разпръскване и настройката на напорния тласкач 
 определят движението на дънния транспортьор 
 	Надеждна прецизност – винаги!

Универсална ремаркета за разпръскване
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Бързите ISOBUS-терминали за управление дават възможност за точно позициониране при 
разпръскване на смесите. Благодарение на данните и на управлението с помощта на GPS можете 
да разпръскате Вашата смес точно там, където е нужно съответното количество, за да можете да 
постигнете възможно най-добри резултати.

Подготовка:
  Анализ на структурата на 
 почвата и прехвърляне в 
 полевия журнал.
  Прехвърляне на данните на 
 USB-носител
  С трактори, оборудвани с 
 GPS-приемник

Ефекти:
  Позицията на машината за 
 разпръскване на полето се 
 установява с GPS
  Сравнение с вида на почвата
  Автоматична промяна 
 на скоростта на дънния 
 транспортьор в зависимост от 
 настройката на напорния 
 тласкач и скоростта на 
 движение

Вашата полза: 

	Разпръскване на желаното 
 количество тор 
 (т/ha или м³/ha) 
	Почвата се подхранва 
 оптимално с хранителни 
 вещества
	Може да се гарантира 
 максимална реколта
	Използвайте оптимално 
 Вашия ценен тор!

Всичко под контрол -
Precision Farming

Проучете евентуалните 
възможности за субсидии във 

Вашия регион!

ISOBUS-системата за управление спомага за значителното улесняване на водача на 
машината, тъй като може да се създаде редица от функции за определени работни процеси.
Сензорите дават възможност за по-добър контрол на машината. Така с помощта на 
показателите за статус се предава информация за направляващата ос, напорния тласкач 
и за броя обороти на елементите на разпръскващия механизъм. С показаните по-долу 
терминали ISOBUS-управлението може да се свърже и със системата Precision Farming.

Ние поддържаме тясна връзка и с 
други производители.
Ако имате въпроси за 
съвместимост на продуктите, ние 
сме на Ваше разположение.

Възползвайте се 
от опита!
	ISOBUS е изпитан 
още през 2006 г. за 
съответствие.

Универсална ремаркета за разпръскване
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Технически данни

Хидравлична ходова част с оптимално 
окачване
 Изключителна устойчивост
 Перфектно съгласуване с почвата
 Безопасност на полето и на пътя

Допълнителна ос
  Без отрицателно натоварване – дори и при 
 полупразен бункер
  Оптимално предаване и ползване на мощността 
 на теглене на влекача
  Серийно при PS 3401; опция при 2201 
 с електрохидравлично управление

LED-пакет светлини
 Работа по всяко време на денонощието 
 благодарение на работния фар
 Винаги оптимална видимост

Електронно-хидравлично управление
 Предпазва почвата, гумите и ходовата част при 
 движение със завои
 За повече комфорт и безопасност по време на 
 движение
 Серийно при Tridem
 Опция при Tandem (серийно с управление на задната ос)

Oкачване на теглича
 За повече комфорт и сигурност по време на 
 движение
 Серийно механично
 Опция за хидравлично

Дървена основа
 Чиста ходова част, чисти пътища
 Монтирана под дънната верига
	 Защитава срещу груби наслагания по шасито 
       – за дълъг живот

Качество във 
всеки елемент

Универсална машина за разпръскване PS 2201/ PS 3401 (40 км/ч) 
Технически данни
Модел  PS 2201 PS 3401
  2-дискова система за разпръскване 2-дискова система за разпръскване

Максимално допустимо тегло  кг 22.000  34.000

Собствено тегло  кг 9900 13.700

Вътрешен размер на бункера 

Дължина до напорния тласкач  м 5,95 7,80

Дължина до напорния тласкач м

Дължина до механизма за разпръскване  м 6,45 8,40

Ширина  м 2,20 2,20

Височина  м 1,40 1,40

Общи размери

Дължина  м 9,25 11,30

Ширина  м 2,55 2,55

Външна ширина на колелата  м 2,81 2,81

Височина  м 3,71 3,71

Височина на товарене

до напорния тласкач  м³ 19,60 25,70

Обща ширина на разпръскващия механизъм  м 1,65  1,65

Обща ширина на напорния тласкач  м 1,50 1,50

Височина на товарене  м 3,12 3,12

Размери с гуми  710/50 R 26,5 710/50 R 26,5 

Предлага се с мощност от  kW/PS 125/170 162/220

Универсална ремаркета за разпръскване

Запазено право за технически промениЗапазено право за технически промени



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 
ул. Билефелдер щрасе № 53 · D-49196 Бад Лаер · Тел.: +49(0)5424/802-0 · Факс: +49(0)5424/802-76 · info@strautmann.com · www.strautmann.com

Фирма B. Strautmann & Söhne GmbH 
u. Co. KG е средно голямо фамилно 
предприятие със седалище в южната 
част на провинция Долна Саксония, 
което съществува повече от 80 години 
и се управлява от трето поколение. 
Във втория завод в гр. Лвовек 
(Полша) Strautmann произвежда 
в модерния завод освен отделни 
компоненти за машините и части за 
програматорите на машините, като 
обръщателни устройства, лопати на 

багери или режещи клещи.
Благодарение на широкия 
асортимент на машинното 
производство в сферата на 
говедовъдството, прибирането 
зелени фуражи, универсални 
разпръскватели и транспортната 
техника, както и на подаваща 
дозираща техника за съоръжения 
с биогаз фирма Strautmann е 
компетентният партньор за почти 
всички клиенти в този бранш.
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Pol-Strautmann

Основен завод на Strautmann в гр. Бад Лаер

www.strautmann.com


