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Фуражораздаващ миксер 

Verti-Mix 400 / 500
Компактен миксер с голям ефект

2 Запазваме си правото за технически промени

Механичен крак, 
опция и с хидравличен 
крак

Различните видове специални ножове правят още 
по-лесна настройката на Вашия варио-миксиращ 
шнек в съответствие с Вашите нужди:

Нож за рязане на бали:     Нож за рязане на сено (дълъг/къс):

Тегличът е с възможност 
за горно или долно 
окачване
   лесно определяне на височината 

благодарение на множеството 
отвори за закрепване

Страничните 
шлюзове правят 
възможно 
разтоварването и от  
двете страни

Лесно качване 
чрез изтеглящата се стълба, 
монтирана на носещата рамка
   оптимален контрол
   лесно подаване на 

допълнителни малки 
количества фураж

Хомогенно смесване с 
варио-миксиращия шнек
Варио-миксиращ шнек – гъвкавост 
и сила при постигане на всяка цел.

Благодарение на патентованото 
разположение на ножовете варио-
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.
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Наставка (15 cm) - 
предлага се като опция
    заводско изпълнение или в 

допълнение
   увеличава обема на миксера

Различните видове специални ножове правят още 
по-лесна настройката на Вашия варио-миксиращ 
шнек в съответствие с Вашите нужди:

Нож за рязане на бали:     Нож за рязане на сено (дълъг/къс):

Теглене и управление

 PTM HL 50
     Програмираща 

се система за 
теглене

    50 рецепти
    30 компонента

 Дистанционно  
 управление PTM  
 AV 50
     Адаптирано за 

PTM HL 50
     Обхват на 

работа до 30 m

Директна връзка за 
закачане към трактор
Тракторът трябва да има 
за всяка функция двойно 
действащ хидравличен 
извод

Система за управление 
на въже на Боуден
Нужена е двойно 
действаща хидравлична 
система на трактора или 
директно захранване със 
свободен обратен ход 

Електрическо управление
Нужен е двойно действащ 
хидравличен извод или 
обикновендиректно 
захранване със свободен 
обратен ход

Фуражораздаващ миксер Verti-Mix 400/500
Технически данни
Модел  Verti-Mix 400 Verti-Mix 500
Размери

Дължина (м) 3,62 3,62

Ширина

- с шлюз за разтов. от едната страна   (м) 1,79 1,79

- с шлюзове за раз. от двете страни  (м) 1,88 1,88

Височина (м) 1,92 2,18

Дебелина на стените  (мм) 6 6

Подова плоча  (мм) 12 12

Ширина на раздаващата лента  (м) 1,35 1,35

Външна ширина на гумите  (м) 1,62 1,62

Обем на бункера на миксера*   (м3) 4,0 5,0

Тегло в празно състояние*   

 - с шлюз за раз. от едната страна   (кг)  1.560 1.600

 - с шлюзове за раз. от двете страни  (кг)  1.660 1.700

Максимално общо тегло  (кг)  3.000 3.000

Натоварване на теглича  (кг)  850 1.000

Натоварване на осите  (кг)  2.150 2.500

Височина на изхвърляне  (м) 0,58 0,58

Необходима мощност кВт/к.с. 26 / 35 26 / 35

* реално полезен обем на миксиране; шнековете не са включени в обема
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Фирма B. Strautmann & Söhne 
GmbH u. Co. KG е средно голямо 
фамилна фирма със седалище в 
южната част на провинция Долна 
Саксония, която 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 компоненти за режещи 

кофи за силаж. Благодарение 
на широкия асортимент на 
машинното производство в сферата 
на животновъдството, 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.


