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Фуражораздаващ миксер

Verti-Mix „new generation“

Защо трябва да се смесва фуражът?
 Благодарение на хомогенно смесените компоненти 
 животните не могат да селектират фуража
   По-високо млекопроизводство с подобрено съдържание
	 Оптимално задоволяване на нуждите на всички животни, 
  така те боледуват по-малко   =  Здрави животни с дълъг живот и висока 
            икономическа ефективност
 Пести се време и се улеснява работата
 Контрол на дажбите на фураж благодарение на 
 техниката за теглене
 Възможност за използване на изгодни допълнителни 
 продукти от индустрията 

Verti-Mix „new generation“
Ще бъде безценен за Вас…

1. Качество на смесване
…защото само оптимално 
хранените животни са здрави и 
могат да доставят качество!

2. Лесна маневреност
…защото Ви е необходим по-малко 
гориво!

3. Гъвкавост
… защото машините трябва да се 
напасват на Вашето стопанство!

4. Надеждност
…защото Вашите крави трябва да се 
хранят 365 дни в годината!

Възползвайте се от нашия над 
20-годишен опит в сферата на 
техниката за смесване на фуражи 
и станете едно от нашите 20.000 
референтни стопанства!
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Наставки
С двете наставки с различна 
височина можете да настроите 
Вашия Verti-Mix в 
съответствие с 
Вашите 
индивидуални 
нужди.

Vario-миксиращ шнек
Постигнете хомогенни смеси и разнообразие с 
различните варианти ножове.

Система за теглене
Различните модели дават 
възможност за оптимален 
контрол и оптимално хранене.

Теглич
Малък и маневрен. Лесен демонтаж 
с горно и долно окачване, както и 
настройка на височината.

Индивидуални 
варианти за 
разтоварване в 
съответствие с Вашата 
дейност
Различните варианти за 
разтоварване гарантират 
оптималното разпределение 
на фуража във Вашето 
предприятие
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Vario²-миксиращ шнек – 
гъвкавост и сила за всяко 
приложение 
Благодарение на патентованото 
разположение на ножовете Vario-
миксиращият шнек може да се 
настройва оптимално към Вашите 
специфични условия на работа. 
Издръжливата ъглова предавка без 
износване гарантира дълъг живот 
дори и при тежки условия на работа.

Висококачествена магнитна 
система за улавяне на 
метални частици
Метални частици могат да се открият 
във всеки силоз и купен фураж и 
да увредят вашите млекодайни 
животни.
Магнитната система на Strautmann 
(опция), която се монтира директно 
на миксиращия шнек, предлага 
оптимална защита на здравето на 
Вашите животни
Системата се монтира така, че да има 
директен и непосредствен контакт 
с фуража за смесване и по този 
начин се гарантира ефективната 
работа. Предлаганите като опция 
допълнителни елементи „INNODUR“ 
удължават значително живота на 
Vario²-миркисращия шнек.

Резултатът от 14-дневната употреба на 
нашите магнити (брачната халка е за 
сравнение, долу в дясно на снимката)

Благодарение на специалните 
варианти на ножовете 
Вашите Vario-миксиращи шнекове се 
напасват още по-добре на Вашите 
нужди:

•  Нож за рязане 
  на сено
  (дълъг/къс)

• Нож за рязане 
 на бали

• Нож за 
 мелене на 
 кореноплодни

  „INNODUR“
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Vario2-миксиращ шнек – 
многостранният талант

Фуражораздаващ миксер

Фуражораздаващите миксери Strautmann Verti-Mix 
играят голяма роля за покачване на продуктивността в модерните стопанства за 
млекопроизводство. Перфектната геометрия на бункерите и на      Vario²-миксиращия шнек се 
допълва от новоразработената конусна форма на шнека.                       
Тя е предпоставка за: 
 по-малък разход на енергия
 оптимална структура на фуража
 хомогенно смесване
 кратко време на смесване и пестене на енергия
Отлично качество на смесване и 
свободният ход гарантират абсолютна 
икономичност при всеки вид дейност.

Попитайте и за нашия Heavy-Duty-
модел на Vario-миксиращия шнек с 
предавка с дебелина 20 mm за 50 
% по-дълга издръжливост (= 50 % 
по-малко разходи за поддръжка).

 Пример: Остатъчната дебелина 
преди смяната на миксиращия 
шнек е 5 mm, иначе казано 15 mm 
материал за износване при Heavy-
Duty в сравнение с 10 mm при 
стандартния шнек.

Стабилна сърцевина 
Сърцевината на Vario-миксиращия 
шнек е много стабилната, оборудван с  
предавка за дълъг живот. Чрез двойка 
конусни ролки с големи размери, двойно 
уплътнение и голям резервоар за 
вътрешна смазка се постига стабилност и 
дълги интервали на поддръжка.

Ефективно смесване
Чрез оптималното съгласуване 
на миксиращия шнек и бункера 
се постига бързо и хомогенно 
смесване.
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Искате да растете – 
Вашият Verti-Mix расте с Вас
Патентованата система за наставки прави смесващия бункер 
на Strautmann още по стабилен. Тя представлява основата 
за използване на различни наставки за бункера, с които 
можете да промените обема на бункера в зависимост с 
нуждите н Вашето предприятие.

Вашите предимства:
 гъвкава промяна на обема на бункера в зависимост от 
 нуждите на Вашето стопанство
 Максимална стабилност на бункера благодарение 
 на системата
 Всички компоненти са предвидени за максимален обем

Оптимално ползване на 
обема на бункера
В зависимост от индивидуалните 
възможности и място в 
предприятието може да се избира 
между различни варианти на 
височината.

Вътрешен ринг за защита срещу 
преливане за оптимално ползване 
на бункера при ниски портали

Използвайте ринга за защита 
срещу преливане в комбинация с 
наставките. Сменят се само 
носачите.

180 mm наставка 360 mm наставкабез наставка

7,5 м³

Der richtige Verti-Mix für Ihren Bedarf...

 В зависимост от дажбите, при веднъж 
 дневно хранене 6-8 животни с 1м³ фураж
 Напасване на обема чрез наставките за 
 бункера

Базова машина  Основен обем  Обем с   Обем с
  180 мм наставка   360 мм наставка

 Verti-Mix 951  7,5 м³  8,5 м³  9,5 м³
 Verti-Mix 1251  10 м³  11 м³  12,5 м³
 Verti-Mix 1451  13.5 м³  15 м³  
 Verti-Mix 1651  13,5 м³  15 м³  16,5 м³
 Weitere Aufsatzhöhen auf Anfrage

180 mm Aufsatz     360 mm Aufsatz

VM 1651

VM 1251

VM 951 VM 951 VM 951

VM 1251 VM 1251

VM 1651 VM 1651

8,5 м³

11 м³

15 м³

15 м³

9,5 м³

12,5 м³

16,5 м³

7,5 м³

10 м³

13,5 м³

13,5 м³
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Фуражораздаващите миксери от серията Verti-Mix Double се отличават особено с техния висок 
обем на миксиране при запазване на компактните размери.
Благодарение на иновативната концепция за наставките и тези фуражораздаващи миксери 
могат да се настройват в зависимост от нарастващите нужди на предприятието.
	 2 Vario-миксиращи шнека
	 опция с магнитна система за оптимално опазване на здравето на животните
	 може да се закупи и като двуосно изпълнение

Правилният Verti-Mix Double за Вашите нужди...
 Базисна машина  Основен обем  Обем с   Обем с
   180 мм наставка  360 мм наставка 
  Verti-Mix 1501 D   12,0 м³  13,5 м³  15,0 м³
  Verti-Mix 1801 D   14,0 м³  16,0 м³  18,0 м³
  Verti-Mix 2401 D   19,0 м³  21,5 м³  24,0 м³
  Verti-Mix 3101 D   25,0 м³  28,0 м³  31,0 м³ 

Двойно по-добър – миксерът 
на Strautmann с два шнека

VM 1501 D
12 м³

VM 1801 D
14 м³

VM 2401 D
19 м³

VM 3101 D
25 м³

VM 1501 D
13,5 м³

VM 1801 D
16 м³

VM 2401 D
21,5 м³

VM 3101 D
28 м³

VM 1501 D
15 м³

VM 1801 D
18 м³

VM 2401 D
24 м³

VM 3101 D
31 м³
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Фуражораздаващ миксер

Видове разтоварване 
– подходящо за Вашето 
предприятие

Ексцентричната подредба на отворите за странично 
разтоварване служи за оптимално разпределяне на фуража.
  свободен, равномерен откос
 на оптимална позиция на фуражораздаващия миксер, от 
 значение за правилното изпразване на бункера
 колелата не преминават върху фуража

Изберете от множеството варианти на разтоварване 
правилния за Вашето предприятие фуражораздаващ миксер.

Защитено складиране на 
фуража благодарение на 
регулируемите странични 
спускателни улеи
Страничните отвори са оборудвани 
с регулируеми спускателни улеи, 
които улесняват разтоварването на 
фуража.

Механично задвижваният от 
плъзгащата се врата страничен улей

... се затваря при затворен шибър в 
позиция на изчакване – остатъците 
от фуража се събират на купчина и 
не падат под колелата.

… гарантира разтоварване на 
фуража извън пътя – Колелата не 
преминават по разтоварения фураж.

Като опция се предлага 
хидравлично задвижване на 
страничните улеи.

Разтоварване при тесни 
коридори за фураж
За комфортното разпределяне 
на фуража в тесни коридори за 
фураж се използват странични 
разпределители с монтаж зад 
задните колела.

Фуражът лесно се разтоварва 
едностранно или двустранно зад 
колелата.*

Разтоварване отзад по 
средата
Strautmann предлага за 
подготвянето на заготовки 
за фуражи или за централно 
разтоварване на фуража по 
фуражната маса миксер със задно 
средно разтоварване.*

*освен при Verti-Mix-L

Запазено право на технически промени Запазено право на технически промени
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Фуражораздаващ миксер

C-лента – за пълен набор 
от възможности за приложение 

Напречно разтоварване отляво 
или отдясно
Изместване с по 40 см, това 
улеснява храненето в хранилки, 
до които няма директен достъп 
с миксера. Своевременно 
уплътняване на отсрещната страна 
чрез пружиненото устройство на 
С-лентата.

Приложение като наклонен 
транспортьор
Благодарение на високият до 60 см. 
постав на C-лентата, по избор и от 
двете страни, могат да се пълнят и 
високи хранилки.

Приложение като напречен 
лентов транспортьор
Приземно разтоварване на 
фуража с рехав откос наляво или 
надясно. Електрическата настройка 
на скоростта на лентата дава 
възможност за настройка за всяка 
индивидуална ситуация.

*освен при Verti-Mix-L

Максимална гъвкавост при хранене с C-лентата
Специално разработената от Strautmann С-лента за хранене във високи хранилки може да се 
настройва за различни условия на работа от мястото на оператора.*

Напречен лентов 
транспортьор на Strautmann  

Удобно разтоварване в зрителната зона
Десет хиляди пъти доказалият се напречен 
лентов транспортьор на Strautmann 
разтоварва смесеният фураж (при предно 
разтоварване) – благодарение на отворената 
конструкция във видимата за шофьора зона, 
отляво или отдясно на посоката на 
  движение.   
      Вариращата скорост на движение на лентата чрез различните   
        двигатели или директната възможност за настройка, дават 
          възможност за напасване на ширината на разтоварване на фуража 
             дори директно пред решетката за хранене. Уникалният 
               решетъчен конвейер спомага за високата тракция на 
                 задвижващата ролка и по този начин за трансмисия без 
                   плъзгане. Отвореният решетъчен конвейер предпазва от           
                      наслагване на материал върху ролката и чрез щадящото 
                         пренасочване на лентата удължава живота на тр
                            анспортната лента.

 Опционално може да се достави хидравлично 
  свалящи се удължения за лентата.

+ 40 cm

+ 40 cm

60 cm
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Фуражораздаващ миксер

Полагане на постеля 
в боксове

Допълнително приложение на Вашия 
Verti-Mix при употреба като машина за 
полагане на постеля
Млекодайните крави се нуждаят от 2 кг постеля на ден – 
при 100 крави повече от 6 тона на месец.
Благодарение на тази опция за допълнително оборудване 
Вашият Verti-Mix фуражораздаващ миксер може да се 
използва и за тази дейност.

Вентилатор за сено*
Vario-миксиращият шнек разбива и реже без проблем 
балите слама. Хидравлично задвижваният вентилатор 
разпръсква сеното в обора на разстояние до 15 m. 
Устройството за въртене на кулата и за настройка 
на крайната клапа може да се управлява ръчно или 
електрически (от мястото на оператора на машината).**

*освен при Verti-Mix-L
**Вентилаторът за сено се предлага само със задно разпръскване 

Валяк за постелъчен 
материал 
Колкото е по-чист и обезпаразитен 
боксът за лежане, толкова по-здрави 
са животните. Идеалните материали 
за постилане на животни са слама, 
торф, талаш, както и вар. След 
смесване в бункера материалът 
се разстила чрез валяка чак до 
зоната на главата в боксовете за 
лежане – удобно и надеждно за 
максимален комфорт на животните 
и безопасност на материала за 
постилане.

*само в комбинация с електрическо управление

Запазено право на технически промени Запазено право на технически промени
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Фуражораздаващ миксер

Теглене и управление - 
Вие избирате

Вариантите за управление 
на Strautmann
И при избора на начина на 
управление Strautmann се 
съобразява с индивидуалните 
желания на клиентите.
Изборът на оптималното 
управление зависи в голяма 
степен от оператора.

Везна
Системата за теглене е важен елемент на фуражораздаващия миксер. Само чрез точно 
определяне на количествата на отделните съставки може да се използва изцяло 
ефективността на фуражораздаващия миксер.

1. Директна връзка с 
 трактора
Изискване:
 За всяка функция за има двойно 
 действащ 
 хидравлични връзки
 Целесъобразно, когато:
 ... тракторът се откача много 
 често
 ... фуражораздаващият миксер 
 има само един страничен отвор 
 за разтоварване

2. Система за управление на 
 въже на Боуден
Изискване:
  Двойно действаща хидравлична 
 връзка на трактора или 
 алтернативно директно 
 захранване със свободен 
 обратен ход
 Целесъобразно, когато:
 ... се използват по-стари трактори 
 с по малко хидравлични изводи

3. Електрическо управление
Изискване:
  Двойно действащ хидравлична 
 връзка на трактора или 
 алтернативно директно 
 задвижване със свободен 
 обратен ход
 Целесъобразно, когато:
 ... се търси удобство и 
 повишаване на ефективността.

1. Digi-Star EZ 2500 V
 система за теглене с функция за 
 събиране
 частично зануляване 
 показател на времето на 
 смесване
 6 числа, 43 мм височина 
Ш 254мм x В 188мм x Д 127мм

2. Digi-Star EZ 3600 V
Програмираща се система за 
теглене с трансфер на данни чрез 
код за данни

 20 рецепти
 99 съставки 
 6 числа, 43 мм височина
 Изписване на съставките като 
 течащ текст
Ш 262 мм x В 183 мм x Д 127 мм

3. Digi-Star CC 400
Допълнителен екран в комбинация с
EZ 2500 V or EZ 3600 V (wireless)

  6 числа, 43 мм височина 
	Изписване на съставките като 
 течащ текст
  Обхват до 300 м 
Ш 185мм x В 135мм x Д 80 мм

Запазено право на технически промени Запазено право на технически промени
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Фуражораздаващ миксер

Индивидуални варианти 
за оборудване

   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) близнак                          505/50 R 17                                     435/50 R 19,5  250-70-15.5 (18 PR)

Горно окачване 40 мм Фуния за сипване на минерална храна Камера за задно виждане & фарове

Монитор за камерата за задно виждане

Противорежеща пластина хидравличнаПротиворежеща пластина ръчна

Ухо за теглене 40 mm Нож за рязане на кореноплодни

Магнитна системаТеглич с топка K80 Магнитна система

Уред за управление с потенциометър Ухо за дърпане 50 мм (няма в D) 

Колеа за всеки вид приложение

Удължение за лента

Хидродвигатели – в зависимост 
от приложението имате избор от 
двигатели с различна скорост 

Софтуер за система за теглене Везна със звукова 
сигнализация

Везна с антена и сигнална 
лампа
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Фуражораздаващ миксер /Технически данни

Фуражораздаващ миксер Verti-Mix 951-L - 1251-L
Технически данни
Модел   VM 951-L  VM 1251-L
Полезен обем на миксиране* м³       7,5  8,5  9,5  10,0  11,0  12,5

Размери

- Дължина  м  4,85  4,85  4,85  4,87  4,94  4,98

- Ширина с шлюз за разтоварване от едната страна  м  2,26  2,42

- Ширина с шлюзове за разтоварване от двете страни м  2,36  2,56

Допустимо тегло  кг   7760      8700

Тегло в празно състояние кг 3410 3470 4060 3990 4050 4140

Ширина на раздаващата лента м   1,65    1,65

Външна ширина на гумите  м   1,90    1,90

Височина на разтоварване  м  0,48  0,48

Дебелина на стените на бункера мм  8  8  8  8  8  8 

Подова плоча мм  18  18  18  20  20  20  

Размери с колела    250/70-15.5    250/70-15.5

* Реален полезен обем на миксиране; шнековете не са включени в обема
Изображенията, техническите данни и теглото могат да се променят в следствие на техническите 
характеристики и затова не са обвързващи за доставката.
       

Варианти за скоростни кутии и мощност [kW / PS]

Модел  U/min  VM 951-L    VM 1251-L

без скорости 26 29/39 32/43 35/47 41/56 43/58 46/62

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

без скорости 30 36/49 39/53 42/57 55/75 57/78 60/81

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

Гуми и влияние върху височината на превозното средство**

Модел    VM 951-L    VM 1251-L

10.0/75-15.3  (18 PR) м 2,18 2,36 2,54 - - -

26 x 8.0-14  (16 PR) r.e. м 2,05 2,23 2,41 - - -

250-70-15.5 (18 PR) м 2,10 2,28 2,46 2,39 2,57 2,75

400/60-15,5 (18 PR) м 2,16 2,34 2,52 2,45 2,63 2,81

8.15-15 (14 PR) близнак м 2,09 2,27 2,45 2,38 2,56 2,74

** при промяна на позицията на оста е възможна промяна на височината от +6 см (висока версия), съответно -
6 см (ниска версия). При доставката оста е монтирана в средна позиция (Размерите са както са посочени горе).

Фуражораздаващ миксер Verti-Mix 951 – 1651
Технически данни
Модел    VM 951   VM 1251             VM 1451   VM 1651
Полезен обем на миксиране* м³       7,5 8,5    9,5  10,0  11,0  12,5  13,5   15,0  13,5  15,0  16,5

Размери

Височина на наставка   м  -  0,18  0,36  -  0,18  0,36  -  0,18 -  0,18  0,36

Дължина с напречен лентов транспортьор отпред   м   5,30    5,50    5,75    5,75

- Дължина с напречен лентов транспортьор отзад 1)  м  4,90    5,04    5,17    5,17

- Дължина без напречен лентов транспортьор  м   4,65    4,87    5,10    5,10

- Ширина с напречен лентов транспортьор м   2,16    2,28    2,42    2,42

- Ширина с шлюз за разтоварване от едната страна м   2,26    2,38    2,52    2,52

- Ширина с шлюз за разтоварване от двете страни м   2,36    2,48    2,62    2,62

Височина около m  м  2,31  2,49  2,67  2,72  2,9  3,08  2,92   3,10  2,92  3,10  3,28

Разрешено общо тегло                             кг 7000     7000     7000      9000     9000     9000    11400     11400     11400 11400 11400

Собствено тегло с напречен лентов транспортьор

Около кг  3200  3260  3300  3800  3860  4150  4840   4900  4840  4900  5000

Ширина на раздаващата лента   м   1,5    1,6    1,74   1,74

Външна ширина на гумите   м   1,77    1,87   2,23    2,23

Височина на разтоварване  м   0,75    0,87    0,74   0,74

Дебелина на стените на бункера  мм   8    8    8   8

Подова плоч мм   18    20    20   20

Размери с колела     10.0/75-15.3    400/60-15.5    8.15-15    8.15-15

Гуми и влияние върху височината на превозното средство

10.0/75-15.3 (18 PR)  м  2,31  2,49  2,67  -  -  -  -  - -  -  -

26 x 8.0-14 (16 PR) r.e.  м  2,23  -  -  -  -  -  -   - - -  -

Намалява общото допустимо тегло:      6260 kg

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

Намалява общото допустимо тегло:          8500 kg

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

Намалява общото допустимо тегло:            10600 kg  

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

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

Намалява общото допустимо тегло:            9660 kg    9660 kg   

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

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

Намалява общото допустимо тегло:         8320 kg

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

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

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

Варианти на скоростни кутии и нужна мощност [kW / PS]

Модел  U/min    VM 951   VM 1251   VM 1451  VM 1651
без скорости 26 29/39 32/43 35/47 41/56 43/58 46/62 56/76  62/84 - - -

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

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

със скорости 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

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

със скорости 12,8/23 - - - - - - -  - 39/53 42/57 46/63
1) +125 мм при осветление
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Фуражораздаващ миксер /Технически данни

Фуражораздаващ миксер Verti-Mix 1501 /1801 Double
Технически данни
Модел    VM 1501 Double   VM 1801 Double
Полезен обем на миксиране*  м³  12,0 13,5 15,0 14,0 16,0 18,0

Размери         

Височина на бункер  м 1,56 1,74 1,92 1,56 1,74 1,92

Височина на наставка  м - 0,18 0,36 - 0,18 0,36

- Дължина с напречен лентов транспортьор отпред м  7,01   7,40

- Дължина с напречен лентов транспортьор отзад 1) м  6,61   6,98

- Дължина без напречен лентов транспортьор  м  6,34   6,71

- Ширина с напречен лентов транспортьор м  1,96   2,16

- Ширина с шлюз за разтоварване от едната страна м  2,06   2,26

- Ширина с шлюз за разтоварване от двете страни м  2,16   2,36

Височина около м 2,35 2,53 2,71 2,37 2,55 2,73

Разрешено общо тегло  кг 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800

Собствено тегло ca. 

- напречен лентов транспортьор кг 5.500 5.550 5.600 6.100 6.150 6.200

- с двустранно разтоварване кг 5.300 5.350 5.400 5.900 5.950 6.000

Ширина на раздаващата лента м  1,52   1,52

Външна ширина на гумите  м  2,03   2,03

Височина на разтоварване м  0,79   0,81

Дебелина на стените на бункера мм  8   8

Подова плоча мм  18   20

Размери с колела

- Единична ос   215/75-17,5   215/75-17,5

Гуми и влияние върху височината на превозното средство      

Колела единична ос         

8.15-15 (14 PR) близнак м 2,30 2,48 2,66 2,34 2,52 2,70

лента 1500 мм 2) м 2,28 2,46 2,64 - - -

215/75R17,5 близнак  м 2,35 2,53 2,71 2,37 2,55 2,73

лента 1500 мм 2) м 2,34 2,52 2,70 - - -

435/50R19,5  м 2,51 2,69 2,87 2,52 2,70 2,88

лента 1500 mm 2) м 2,49 2,67 2,85 - - -

400/60-15,5,лента 1500 мм м 2,43 2,61 2,79 - - -

(Намаляване на теглото: 10800 кг) 2) м 2,38 2,56 2,74 - - -

10,0/75-15,3, лента 1650мм м - - - 2,38 2,56 2,74

400/60-15.5, лента 1720 мм м - - - 2,51 2,69 2,87

Увеличаване на теглото: кг     12.800

435/50 R 19.5, лента1720 мм м - - - 2,56 2,74 2,92

допустимо максимално тегло кг     12.800

Варианти на скоростни кутии и нужна мощност [kw / PS]       

Модел U/min  VM 1501 Double   VM 1801 Double

без скорости 26 62/84 70/95 78/106 83/113 91/124 99/135

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

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

със скорости 16,7/30 50/68 55/75 60/82 64/87 69/94 73/99
1)+90 мм при осветление 2) височина на превозното средство при позиция на оста „среда“ (не важи заVM 1501)
* Реален полезен обем на миксиране; шнековете не са включени в обема

Фуражораздаващ миксер Verti-Mix 2401 /3101 Double
Технически данни
Модел    VM 2401 Double   VM 3101 Double
Полезен обем на миксиране*  м³  19,0 21,5 24,0 25,0 28,0 31,0

Размери        

Височина на бункер  м 1,85 2,03 2,21 - -

Височина на наставка  м - 0,18 0,36 - 0,18 0,36

- Дължина с напречен лентов транспортьор отпред м  7,76   8,13

- Дължина с напречен лентов транспортьор отзад 1)  м  7,27   7,55

- Дължина без напречен лентов транспортьор м  7,06   7,44

- Ширина с напречен лентов транспортьор м  2,28   2,42

- Ширина с шлюз за разтоварване от едната страна  м  2,38   2,52

- Ширина с шлюз за разтоварване от двете страни м  2,48   2,62

Височина около м 2,66 2,84 3,02 3,21 3,39 3,57

Разрешено общо тегло  кг 16.300 16.300 16.300 18.000 18.000 18.000

Собствено тегло ca.

- напречен лентов транспортьор кг 7.300 7.350 7.400 9.600 9.675 9.750

- с двустранно разтоварване кг 7.100 7.150 7.200 9.400 9.475 9.550

Ширина на раздаващата лента м  1,74 / 1,94   1,94

Външна ширина на гумите  м  2,25   2,37

Височина на разтоварване м  0,81   1,03

Дебелина на стените на бункера мм  8   8

Подова плоча мм  20   20

Размери с колела

- Единична ос   235/75 R17.5   -

- с две оси   -   435/50 R 19,5

* Реален полезен обем на миксиране; шнековете не са включени в обема

Гуми и влияние върху височината на превозното средство         

Колела единична ос         

235/75R 17.5, близнак, лента1740мм м 2,66 2,84 3,02 - - -

455/45R 22.5, лента 1720 мм м 2,85 3,03 3,21 - - -

435/50R 19,5, лента 1720 мм м 2,80 2,98 3,16 - - -

Гуми с две оси 

435/50 R 19,5, лента 1720 мм м 2,80 2,98 3,16 - - -

Намаляване на теглото кг  12.100

400/60-15.5, лента 1720 мм м 2,80 2,98 3,16 - - -

435/50 R 19.5, лента 1930 мм м 2,87 3,05 3,21 3,21 3,39 3,57

435/50 R 19.5, лента 1720 мм м 2,84 3,02 3,20 - - -

Варианти на скоростни кутии и нужна мощност [kw / PS]       

Модел U/min  VM 2401 Double   VM 3101 Double

без скорости 23 - - - - - -

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

без скорости 26 - - -

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

без скорости 30 - - - - - -

със скорости 16,7/30 83/113 88/120 93/126 97/132 103/140 109/148
1) +90 мм при осветление
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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.

Основен завод на Strautmann в гр. Бад Лаер

www.strautmann.com


