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Елеваторът 
е по средата на режещата глава за 
оптимален транспорт на фуража и 
за максимална мощност

Фреза за нарязване на силаж
за ефективно
поемане на материала

Vario- миксиращ шнек
за хомогенно смесване

Компактни размери
с малка височина и ширина

Sherpa -
базов клас самоходна 
техника за смесване 
на фуражи Самоходните фуражораздаващи 

миксери на Strautmann
улесняват значително тежкия 
работен процес за хранене на 
млекодайни животни и пестят време, 
пари и работа. Благодарение на 
хомогенно смесените компоненти 
кравите не могат да селектират
   фуража. По-високо 
  млекопроизводство с 
  подобрено съдържание
Оптимално задоволяване на 
физиологичните нужди на всички 
животни, така те боледуват 
по-малко. Здрави крави с дълъг 
живот и висока икономическа 
ефективност



Фрезата за рязане 
на силаж
 Мощна фреза, оборудвана с 60 огънати 
 ножа за щадящо нарязване и идеално 
 структура на нарязаната повърхност
 Чисто придърпване дори и на насипен 
 материал, както и бързо вадене при всички 
 видове силажи
 Възможност за  на захранващия канал при 
 достигане на желаното тегло , за да може 
 излишното количество фураж да се върне в 
 склада.
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Бърза и ефективна
Фрезата за рязане на силаж
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Най-добро качество на смесване 
и оптимален резултат

Магнитна система на Strautmann
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 млекодайни крави.

Разтоварване
серийно производство с тласкач (1 серийно с 1 тласкач, опция за 
повече): При миксери с един шнек: отпред дясно & задно ляво
При миксер с два шнека: 
отпред дясно и ляво & задно ляво и дясно

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

Vario²-миксиращ шнек – многофункцио-
налност 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.
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Безопасност и комфорт . . .                  . . . при движение и смесване
Кабина на 
водача

3-странно остъкляване 
с закалено стъкло с 
изпъкнало предно 
стъкло за 
оптимална 
видимост 

Система с 
две чистачки 
за стъклото

Регулируема 
кормилна 
система

Отопляеми 
външни 
огледала

Седалка на 
водача с 
въздушен 
амортисьор

задвижващ механизъм на 
миксера
  хидростатичен с 2 скоростни степени

Сваляне на  рамото
  ръчно 

Напречно рязане
  ръчно управление (като опция може да 
 се достави и хидравлично с управление 
 от мястото на водача) 
  осъществява раздробяването на цели 
 бали и оптимизира качеството на 
 смесване

Оси и окачване
  серийно производство оси без 
 амортисьори (15 km/h), при 25 km/h 
 хидравлични амортисьори, 
  твърдо окачване на предна ос 
  управляваща ос отзад 
  особено маневрен 
  55° завъртане 
  блокаж на диференциала 
Осветление и камера
  осветление за движение по пътищата 
 съгласно ЗДП
  2 работни фара на кабината
  2 фара при заден ход (опция)
  2 работни фара на отворите за 
 разтоварване (опция)
  2 работни фара под вадещото рамо 
 (опция)
  камера за задно виждане серийно 
 производство
  камера за бункера с работно 
 осветление (опция)
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Голяма мощност – 
лесно управление

4-цилиндров двигател
		 		  голяма мощност 

с нисък разход
 турбо-дизелов двигател с 

водно охлаждане на Перкинс
 106 KW/144 PS при 2200 U/min, 

556 Nm при 1400 U/min 

Управление
  управление с джойстик и прекъсвачи 
 за допълнителни функции 
  система за комфортно изображение 
 и преглед на най-важните  функции и 
 дейности

Фуражораздаващ миксер Verti-Mix Sherpa 1201 - 1401
Технически данни
Модел   Sherpa  Sherpa     
  1201  1401 
Размери

Обща дължина м 8,25 8,25  

Обща ширина  

с шлюз за разтоварване от едната страна м 2,52 2,52 

с шлюзове за разтоварване от двете страни м 2,62 2,62 

Обща височина м 2,54 279 

Междуосие м 3,86 3,86 

Външна ширина на колелата  

- отпред м 2,31 2,31 

- отзад м 1,94 1,94 

Радиус на въртене  

- външен отпред м 5,26 5,26 

- външен отзад м 5,73 5,73 

- вътрешен м 1,43 1,43 

Полезен обем на смесване м³ 12,0 14,0 

Ширина на вадене м 2,00 2,00 

Височина на вадене м 4,00 4,00 

Диаметър на барабана на фрезата м 0,61 0,61 

Ширина на елеватора м 0,58 0,58 

Собствено тегло кг 10200 10300  
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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


