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Takarmánykeverő kocsi

Verti-Mix „Az új generáció“
Felépítmények
Két különböző magasságú
felépítménye segítségével
rugalmasan igazíthatja
igényeihez “Verti-Mix“
berendezését.

Miért keverjük a takarmányokat?

• A homogénre kevert összetevők révén a tehenek nem tudják már
kiválogatni a takarmányféleségeket, így
a takarmányban található feljavított anyagok magasabb
tejtermelést tesznek lehetővé
valamennyi állat fizikailag optimális ellátásban részesül és
kevésbé lesz fogékony a betegségekre
Mindezek együttesen hosszú életű teheneket és magas fokú
gazdaságosságot eredményeznek
• Időt takarít meg és megkönnyíti a munkavégzést
• A méréstechnika révén a takarmányadagok ellenőrizhetők
• Lehetővé teszi értékes ipari melléktermékek felhasználását is
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Az üzemtől függően
változó, egyedi kihordó
egység változatok
A kihordó egység legkülönbözőbb
változatai garantálják üzemének
optimális takarmánygazdálkodás-tervezését.
A műszaki módosítások jogát fenntartjuk

Verti-Mix „Az új generáció“
Ön is tudja majd értékelni…

Vario-keverőcsiga
A különböző késváltozatok révén homogén keverékeket
kaphatunk, és ezek lehetőséget adnak annak megváltoztathatóságára is.

1. Keverési minőség
…mert csak az optimálisan takarmányozott tehenek egészségesek és tudnak
megfelelő teljesítményt produkálni!

2. Gördülékenység
…mert kevesebb Dieselre lesz szüksége!
3. Rugalmasság
Mérőberendezés
A különböző modellek optimális ellenőrzést és pontos
takarmány-adagolást tesznek
lehetővé

… mert a gépeket az Ön üzeméhez lehet
igazítani!

4. Megbízhatóság
…mert teheneit az év 365 napján takarmányozni kell!
Profitáljon Ön is több mint 20 éves takarmánykeverés-technikai tapasztalatunkból, és legyen Ön is több mint 20.000
referenciaüzemünk egyike!
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Robosztus központi egység
A Vario - keverőcsiga központi egysége
az igen robosztus és hosszú élettartamú
hajtómű. A stabilitást a hosszú karban
tartási időközök, a nagyméretű kúp
görgő-pár, a kettős szigetelés és egy nagy
zsírkamra szolgálják.
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Hatékony keverés
A gyors és homogén keverést a
keverőcsiga és a tartály optimális
összehangolása biztosítja.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk

Vario — keverőcsiga
— A sokoldalú tehetség
A Strautmann Verti-Mix takarmánykeverő kocsi
nagymértékben hozzájárul a modern tejelő tehenészetek
termelékenységének növeléséhez. A tartályok tökéletes
geometriája és a Vario – keverőcsiga minderről
gondoskodik:

• a takarmány optimális szerkezetéről
• a homogén összekeverésről
• az energiatakarékos rövid keverési időről
A kiváló keverési minőség és a bevált
gördülékenység tökéletes gazdaságosságot biztosít minden
alkalmazási formában.

Vario - keverőcsiga – Variabilitás és erő minden célra
A szabadalmaztatott késállítás révén a
Vario – keverőcsiga az Önök alkalmazási
területén adott körülményeknek meg
felelően mindig optimálisan állítható be.
A robosztus és csekély karbantartást
igénylő derékszögű haj
tómű gondoskodik a hosszú idejű tartós működésről magas igényű körülmények között
is.

Vario - keverőcsigáját speciális késváltozatokkal igazíthatja még jobban igényeihez:
• Szalmakés
(hosszú/rövid)

Fémes idegen testek nagy
hatékonyságú
mágneses
elkülönítése
Fémes idegen testek minden siló
takarmányban, valamint a vá
sá
rolt
takarmányokban is előfordulhatnak,
és kárt okozhatnak az Ön tejelő szar
vasmarha állományában.
A közvetlenül a keverőcsigára épített
Strautmann mágneses rend
szer (opcionális) optimális védelmet biztosít a
nagy tejhozamú tejelő tehenei számára.
A rendszer úgy kerül beszerelésre,
hogy közvetlen és közvetett módon
is érintkezik a takarmánnyal, és ennek
köszönhetően igen hatékonyan mű
ködik.
Tájékozódjon Vario - keverőcsigánk
nagyteljesítményű változatáról, mely
nek 20 mm vastagságú tekercsei 50%kal magasabb élettartamot (= 50 %-kal
alacsonyabb elhasználódási költséget)
tesznek lehetővé).

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk

• Bálaaprító kés

Mágneseink 14 napos használatának „termése“ (A jegygyűrű - a képen jobbra lent referencia)

• Kapás növényaprító kés

 Vélemény: A keverőcsiga cseréje
előtt a maradvány vastagság 5 mm azaz a nagyteljesítményű változatnál
tapasztalt 15 mm elhasználódott anyag
áll a Standard változatnál megfigyelhető 10 mm-rel szemben.
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Ha növekedni akar —
Verti-Mixe együtt nő Önnel
A tartály felső szélén a szabadalmazott tartálykialakítás a Strautmann keverőtartálynak kiegészítő stabilitást (merevséget)
kölcsönöz. Ez képezi a változtatható tartályfelépítmények alapját, amelyek segítségével a keverőtartály térfogatát saját üzemi
követelményeihez igazíthatja.
Előnyei:

• A térfogat (a tartály befogadóképességének) az üzemi feltételeknek megfelelő, rugalmas bővítése

• A tartály maximális stabilitása, melyet a kialakítása biztosít
• Valamennyi komponens maximális térfogatra történő növelése

A tartály térfogatának optimális kihasználása
A mindenkori helyi üzemi viszonyoknak megfelelően különböző
magasságú változatok közül lehet
választani.
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Felépítmény nélkül

Belső túlfolyás gátló gyűrű a tartály
optimális használata érdekében
alacsony átjárók esetén

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk

Az Ön igényének megfelelő Verti-Mix ...
• A mindenkori adag szerint, 6-8 tehén takarmá
nyozása köbméterenként, napi egyszeri etetésnél
• A térfogat igazítása a tartályfelépítmények
segítségével
Alapgép
Alaptérfogat
			
			

Térfogat
180 mm-es
felépítmény

Térfogat
180 mm-es
felépítmény

Verti-Mix 951

7,5 m³

8,5 m³

9,5 m³

Verti-Mix 1251

10 m³

11 m³

12,5 m³

Verti-Mix 1651

13,5 m³

15 m³

16,5 m³

180 mm –es

360 mm-es felépítmény

VM 951
7,5 m 3

VM 951
8,5 m 3

VM 951
9,5 m 3

VM 1251
10 m 3

VM 1251
11 m 3

VM 1251
12,5 m 3

VM 1651
13,5 m 3

VM 1651
15 m 3

VM 1651
16,5 m 3

További felépítmény-magasságok kérésre

180 mm-es felépítmény

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk

A különböző felépítmények kombinációja esetén a túlfolyás gátló
gyűrű továbbra is használatos
marad, csupán a tartók kerülnek
kicserélésre.

360 mm-es felépítmény
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Kihordó-egység
változatok – az Ön
üzemére szabva
Az oldalsó kihordó-egységek esetén a kihordónyílások
aszimmetrikus elrendezése gondoskodik az optimális takarmány-kiadagolásról.
• Lazább, egyenletesebb rend
• A takarmánykeverő kocsi tartályban megfigyelhető takarmányáramláshoz viszonyítva optimális helyen
• A kocsi nem halad át a takarmányon
A számos kihordó-egység változat közül válassza ki az Ön
istállója számára megfelelő takarmánykeverő kocsit.
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Takarmánykímélő lerakás
állítható oldalsó csúszdák
révén
Az oldalsó kihordó-egységeken található állítható csúszdák elősegítik a
takarmány lerakását.
A tolóajtó által mechanikusan működtetett oldalsó csúszda
• ... a tolóajtó zárt állapotában
nyugalmi helyzetbe áll – a
takarmánymaradványok a
rendre csúsznak, és nem
hullanak a kezelőútra
• … gondoskodik a takarmány
kezelőúton kívülre történő
lerakásáról – a kerekek
nem haladnak át a lerakott
takarmányon.
Az oldalsó csúszdák opcionálisan
hidraulikusan is működtethetőek.

Kihordás keskeny
kezelőút esetén
A keskeny kezelő utakon is kényelmesen végezhető takarmányozás érdekében az oldalsó csúszdákat a hátsó
kerekek mögé helyeztük fel.
A takarmány egy- vagy kétoldalt, a
kerekek mögött, lazán lerakható.*

Hátsó – központi
kihordás
Előkeverékek készítéséhez vagy a
takarmány „etetőasztalra” történő
központi lerakásához a Strautmann
vállalat hátsó – központi egységet
kínál.*

*kivéve Verti-Mix-L esetén

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk
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A Strautmann
kereszt-szállítószalag
Kényelmes kiadagolás a látómezőben
A tízezerszer bevált Strautmann keresztszállítószalag a keveréktakarmányt
(elülső kihordás esetén) – a nyitott
szerkezeti kialakítás révén a vezető
számára jól láthatóan, menetirányban
jobbra és balra rakja le.
A különböző motorok vagy közvetlen állítási lehetőség révén
állítható szalagsebességek lehetővé teszik a takarmány lerakási szélességének egészen az etetőrácsig történő igazítását. A bevált rácsrúd-görgő gondoskodik a hajtógörgő
nagyfokú húzásáról és a csúszásmentes erőátvitelről. A
nyitott rácsrúd-görgő megakadályozza az anyag görgőn
történő lerakódását, és a kíméletes szalagvezetés
révén növeli a szállítószalag élettartamát.

Hidraulikusan összecsukható
szalaghosszabbítás kérésre
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C-szalag az alkalmazás teljes
változtathatósága érdekében
A legmagasabb fokú rugalmasság a takarmányozásban C-szalag segítségével
A Strautmann vállalat által speciálisan magas vályúban történő takarmányozásra kifejlesztett C-szalag a
különböző alkalmazási feltételeknek megfelelő vontatójármű vezetőüléséről állítható be.*

H=QM=Åã

Keresztirányú eltolás balra és jobbra
Mindenkor 40 cm-es eltolás, mely
révén egyszerűvé válik azon vályúk
feltöltése, amelyeket a szállítójármű
vel nem lehet egészen megközelíteni.
Ebben az esetben a szemközti oldal
tömítése a C-szalag billentése révén
oldható meg.
Használat elevátorként
A C-szalag 60 cm-es magasságig
állítható – így tetszés szerint bármelyik oldalon magas vályúk is feltölthetők.

SM=Åã
H=QM=Åã

Használat kereszt-szállítószalagként
A takarmánynak laza rendben a
földre történő kiadagolása (földről
történő etetés) – balra vagy jobbra. A szalagsebesség elektronikus
állíthatósága lehetővé teszi az istálló
egyedi körülményeihez való alkalmazkodást.
*kivéve Verti-Mix-L esetén

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk
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Pihenő boxok kezelése
az Ön Verti-Mixével

Az Ön Verti-Mix berendezésének járulékos
hasznát jelenti annak almozó berendezésként
történő használata
Egy nagy tejtermelésű tehén napi 2 kg beszórt
alomszalmát igényel – 100 tehén esetén ez a mennyiség havonta több mint 6 tonnát jelent.
Ezen opcionális kiegészítő berendezés révén
az Ön Verti-Mix berendezése ilyen munkákra is
használható.
Szalmabefúvó gép*
A Vario-keverőcsiga révén a szalmabála könnyen
felbontható és aprítható. A hidraulikus hajtású
szalmabefúvó berendezés a szalmát 15 m-es
távolságig képes befúvatni az istállóba. A forgótorony és a záróajtó beállítás kézi vagy elektronikus
(a vontató jármű vezetőüléséről állítható).**

*kivéve Verti-Mix-L esetén
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Almozó henger*
Minél tisztább és csíramentesebb a pihenőbox, annál
egészségesebbek az állatok. Alomanyagként ideális a
szalma, a tőzeg, a faforgács
valamint a mész. A tartályban
történő bekeverést követően
az alomanyag az almozó-hengeren keresztül a pihenőbox fejrészéig szórható be
– amely kényelmes és megbízható megoldást jelent az
állatok kényelmének és a tőgy
egészségének biztosítására.

*csak elektromos kezeléssel kombinálva
A műszaki módosítások jogát fenntartjuk
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Strautmann kezelési
változatok
A Strautmann vállalat a kezelési
mód megválasztásánál is elfogadja a vevő egyedi kívánságait.
Az optimális kezelési mód
kiválasztása nagyban függ a felhasználótól.

1. Közvetlen csatlakozás a
vontató járműre
Feltétel:
 Funkcióját tekintve kettős
hatású vezérlő berendezés
Akkor ésszerű, ha:
... a vontató jármű csak ritkán
kerül lekapcsolásra
... a takarmánykeverő kocsi csak
oldalsó kihordó egységgel
rendelkezik

2. A bowden kezelése
Feltétel:
 Kettős hatású vezérlő berendezés a vontató járművön,
vagy alternatív megoldásként
egyszerű, szabadon visszafutó
vezérlő berendezés
Akkor indokolt, ha:
... régebbi típusú, kevés vezérlő
egységgel felszerelt vontató
jármű kerül alkalmazásra

3. Elektronikus kezelés
Feltétel:
 Kettős hatású vezérlő berendezés a vontató járművön
vagy alternatív megoldásként
egyszerű, szabadon visszafutó
vezérlő berendezés
Akkor indokolt, ha:
... a kényelem és a hatékonyság
növelése a cél
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Mérés és kezelés –
Öné a választás
Mérőberendezések
A mérőberendezés a takarmánykeverő kocsi fontos alkotórésze. A takarmánykeverő kocsi gazdaságossága
teljes mértékben csak az egyes komponensek pontos mennyiségi meghatározása révén használható ki.

1. PTM HL 50 – programozható mérőberendezés adatátvitel nélkül
A PTM HL 50 a Strautmann
mérőberendezések kezdő modellje.
 50 receptúra
 30 komponensből
- mérlegkészítés
- akusztikus / optikai jelzés
2. PTM Super Grafik USB –
programozható mérőberendezés adatátvitellel
A tökéletes - az idő rögzítésével
együtt történő - takarmányozás-ellenőrzés alapvető
jelentőségű a tejelő szarvasmarhatartás költségoptimalizálásában.
 150 receptúra
 30 komponensből
 Adatok kiolvasása és kezelése
a berendezéssel együtt szállított szoftver segítségével
 Opcionális: Vezetékmentes
kommunikáció a gazdaság
személyi számítógépével
3. PTM AV 50 – rádió-távirányítású kezelés
A PTM AV 50 egy rádió-távvezérlésű kezelő berendezés,
amely a HL 50 és a Super Grafik
USB készülékkel is kompatibilis.
 30 m hatótávolság
 Felszerelhető a rakodójárműre
 A gépkezelő kézben kényelmesen
magával viheti

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk
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Egyedi felszereltségváltozatok

Felső felfüggesztés 40 mm

Ásványi takarmánybetöltő garat

Tolatókamera & fényszóró

Könyökös vonószem 40 mm

Kapásnövény-aprító kés

Monitor a tolatókamerához

Vonógömb-felfüggesztés K80

Mágnes rendszer

Világítás

Gyűrűs vonószem 50 mm (nem D-ben)

Szalaghosszabbítás

Kezelő egység feszültségmérővel

Ellen-vágóél (kézi)
Ellen-vágóél (hidraulikus)
Kezelő egység feszültségmérővel
		Hidromotorok – A mindenkori alkalmazástól
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függően különböző sebességű motorok közül
lehet választani

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk

A mérőberendezéshez tarozó szoftver (itt AV50-nel)
Mérleg kürttel
Mérleg antennával
		
& jelzőlámpával

Kerekek, minden típusú alkalmazáshoz

19/45-17 (18 PR)

26 x 8.0-14 (16 PR)
A műszaki módosítások jogát fenntartjuk

10.0/75-15.3 (18 PR

400/60-15,5 (14 PR)

400/45 L 17.5

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)
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Takarmánykeverő kocsi Verti-Mix 951-L – 1251-L
Műszaki adatok
Típus
Hasznos keverési térfogat

VM 951-L

VM 1251-L

m3

7,5

8,5

9,5

10

11

12,5

m
m
m
kg

4,85

4,85

4,85

4,87

4,94

4,98

Méretek
- hossz
- szélesség egyik oldali kidobó nyílással
- szélesség kétoldali kidobó nyílással

Megengedett összsúly
Önsúly kb kg
Nyomtáv
Külső kerékszélesség
Kihordási magasság
A tartály falvastagsága
Fenéklemez
Méretek abroncsokkal

m
m
mm
mm
mm

2,30

2,42

2,44

2,44

6310

6850

7430

8050

8730

9380

3410

3470

4060

3990

4050

4140

1,65

1,65

1,90

1,90

0,48
8
18

0,48

8

8

8

18

18

20

250/70-15,5

8

8

20

20

250/70-15,5

* A tényleges hasznos keverési térfogat; a csigák a térfogatból levonásra kerültek
Az ábrák, műszaki adatok és súlyok a műszaki fejlesztések révén módosulhatnak,
ezért ezek a szállításra nem kötelező érvényűek.

Hajtásváltozatok és teljesítményigény [kW / PS]
Típus
U/min V
VM 951-L
Sebességváltómű nélkül
26
29/39 32/43
Sebességváltóművel
17,3/26 21/28
23/31
Sebességváltómű nélkül
30
36/49 39/53
Sebességváltóművel
20/30 26/35 28/38
Abroncsok és ezek hatása a jármű magasságára
Típus
10.0/75-15.3 (18 PR)
m
2,12
2,30
26 x 8.0-14 (16 PR) r.e.
m
1,99
2,17
250-70-15.5 (18 PR)
m
2,04
2,22
400/60-15,5 (18 PR)
m
2,10
2,28
8.15-15 (14 PR) iker
m
2,03
2,21
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35/47
25/34
42/57
30/41

41/56
29/39
55/75
39/53

VM 1251-L
43/58
31/42
57/78
41/56

2,48
2,35
2,40
2,46
2,39

2,33
2,39
2,32

2,51
2,57
2,50

46/62
33/45
60/81
43/58

2,69
2,75
2,68

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk

Takarmánykeverő kocsi Verti-Mix 951 - 1651
Műszaki adatok

m3

7,5

VM 951
8,5

9,5

10,0

VM 1251
11,0

12,5

13,5

VM 1651
15,0

16,5

Felépítmény-magasság

m

-

0,18

0,36

-

0,18

0,36

-

0,18

0,36

- hossz kereszt-szállítószalaggal elöl

m

5,30

5,50

- hossz kereszt-szállítószalaggal hátul 1)

m

4,90

5,04

5,17

- hossz kereszt-szállítószalag nélkül

m

4,65

4,87

5,10

- szélesség kereszt-szállítószalaggal

m

2,16

2,28

2,42

- szélesség egy oldali kidobó nyílással

m

2,26

2,38

2,52

- szélesség kétoldali kidobó nyílással

m

Magasság kb.

m

2,31

2,49

2,67

2,72

2,9

3,08

2,92

3,1

3,28

Megengedett összsúly

kg

7000

7000

7000

9000

9000

9000

11400

11400

11400

kb. kg

kg

3200

3260

3300

3800

3860

4150

4840

4900

5000

Nyomtáv

m

1,5

1,6

1,72

Külső kerékszélesség

m

1,77

1,87

2,22

Kihordási magasság

m

0,75

0,87

0,74

Típus
Hasznos keverési térfogat*
Méretek

2,36

5,75

2,48

2,62

Önsúly kereszt-szállítószalaggal

A tartály falvastagsága

mm

8

8

8

Fenéklemez

mm

18

20

20

10.0/75-15.3

400/60-15.5

8.15-15

Méretek abronccsal

Abroncsok és ezek hatása a jármű magasságára
10.0/75-15.3 (18 PR)

m

2,31

2,49

2,67

-

-

-

-

-

-

26 x 8.0-14 (16 PR) r.e.

m

2,23

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5

2,68

2,61

2,79

-

-

-

-

-

-

Tehermentesítés a megengedett összsúlyra: 6260 kg
250/70-15 (18 PR)

m

2,32

Tehermentesítés a megengedett összsúlyra GG:
400/45 L 17.5

m

2,38

8500 kg
2,56

2,74

2,67

2,85

3,03

3,00

Tehermentesítés a megengedett összsúlyra:

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

Tehermentesítés a megengedett összsúlyra:

-

-

-

-

9660 kg

8.15-15 (14 PR) Zwilling

m

-

-

-

2,58

19.0/45-17

m

-

-

-

2,72

Tehermentesítés a megengedett összsúlyra:

2,76

2,94

2,92

3,1

3,28

2,9

-

-

-

3,33

8320 kg

215/75R17.5 (133) Zwilling

m

-

-

-

-

-

-

2,97

3,15

505/50 R 17 (146G)

m

-

-

2,77

2,95

3,13

-

-

-

-

435/50 R 19.5

m

-

-

-

2,76

2,94

3,12

3,12

3,3

3,48

Hajtásváltozatok és teljesítményigény [kW/PS]
Típus
Sebességváltómű nélkül
Sebességváltó művel
Sebességváltómű nélkül
Sebességváltó művel
Sebességváltómű nélkül
Sebességváltó művel
1)

VM 951

U/min
26

VM 1251

VM 1651

29/39

32/43

35/47

41/56

43/58

46/62

-

-

-

17,3/26 21/28

23/31

25/34

29/39

31/42

33/45

-

-

-

-

-

-

30

36/49

39/53

42/57

55/75

57/78

60/81

20/30

26/35

28/38

30/41

39/53

41/56

43/58

-

-

-

34

-

-

-

-

-

-

73/99

81/110

89/121

19/34

-

-

-

-

-

-

45/62

50/68

55/75

+125 mm megvilágítás esetén
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Strautmann Törzsüzem - Bad Laer

A B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG
vállalat közepes családi vállalkozás AlsóSzászország déli részén, amely jelenleg
több mint 80 éves fennállást követően a
harmadik generáció vezetése alatt áll. A
második termelő telephelyen, Lwówekben
(Lengyelország) a Strautmann vállalat egy
modern üzemben az egyes gépalkatrészek
mellett a gépprogram egyes részeit is
gyártja, ilyenek például a billentők, az
fogóegységgel ellátott rakodólapátok vagy

a vágófogók.
A szarvasmarha-takarmányozás, a zöldtakarmány-tartósítás (gyűjtés, silótakarmány-készítés), az univerzális almozás és a szállítástechnika valamint
a biogáz-üzemek bemenő anyagadagolás-technikai gépeinek széles spektrumú gyártójaként ezen ágazat csaknem
minden vevője számára kompetens partner.
Pol-Strautmann

www.dorker.hu
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  •  info@strautmann.com  •  www.strautmann.com

