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Verti-Mix самоходен

Самоходният миксер на  
Strautmann
 ефективен
 комфортен
 безопасен при работа
 мощен

Пълнене, смесване, разтоварване
 - всичко с една машина.

Не е необходимо товарач за товарене, 
Вие работите ефективно и пестите  
 гориво.
 Благодарение на 
 интегрирания модем
 за дистанционна 
 поддръжка самоходният 
 миксер на Strautmann се 
 превръща в интелигентно 
 и сигурно комплексно 
 решение.
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Бързо товарене 
с високоефективната фреза

Чисто и точно до 
килограм зареждане 
благодарение на совалковия 
елеваторен конвейер

ICS-управление
 è Интелигентно управление
 на цялото превозно средство

Индивидуални варианти 
за управление
в зависимост от нуждите на стопанството

Модем за дистанционна 
поддръжка
  è бърза техническа 
 помощ при нужда

Самоходен миксер:
Мощен, стабилен, 
комфортен

Самоходните фуражораздаващи миксери 
улесняват значително тежкия работен процес за 
хранене на животни  пестят време, пари и работа.
Благодарение на хомогенно смесените 
компоненти животните не могат да селектират 
фуража.
   По-висока 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.

Запазено право за технически промениЗапазено право за технически промени
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Фрезова система 
за оптималнa 
производителност и
качество на фуража 

Elevator
 монтиран по средата зад фрезата за бързо и 
 щадящо структурата на подавания материал
 гумена лента на елеватора с плавен ход и 
 минимална поддръжка
 хидравлично задвижване
 безстепенно регулиране на скоростта
 совалков ход за точно подаване на съставките

Товарене на  фураж и транспорт
 Чисто товарене дори и от земята
 Бързо движеща се совалкова лента за чист 
 поток от фураж
 Оптимална парабола на изхвърляне от 
 елеватора към миксера
 Автоматично сваляне на рамото на фрезата за 
 бърза работа без умора

Запазено право за технически промениЗапазено право за технически промени

Високоефективна фреза
 2 (м) ширина 
 114 ножа загребват ефективно 
 фуража от силоза
 60 огънати и 
 54 прави ножа
 Спираловидна подредба
 на ножовете за максимален 
 капацитет на загребване при 
 чиста повърхност на 
 врязване
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Разтоварване
 Разтоварване отпред с разтоварваща лента
  Добър изглед
 Разтоварване отпред с разтоварваща лента
  Идеално за разхвърляне на фураж в 
    тесни коридори
 Разтоварване отзад с напорен тласкач
  Възможност за едновременно 
    разтоварване от двете страни

 Опция за напречен лентов транспортьор и 
 удължаване на лентите
  Оборудване за разтоварване в високи 
    хранилки
 Възможност за комбинация с вентилатор за 
 разпръскване на слама отзад
 и/или валяк за разпръскване отзад на
 напречния лентов транспортьор
  Дава възможност за хранене и 
    разпръскване с една машина

Запазено право за технически промениЗапазено право за технически промени

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“

Vario2-миксиращ шнек – 
многостранният талант

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.



8 9

Verti-Mix самоходен

Ефективност и комфорт
Кабина на 
водача

3-странно остъклен 
съз закалено стъкло, 
изпъкнало предно 
стъкло за оптимална 
видимост 

Система с две 
чистачки за 
стъклото

Възможност за 
настройка на волана 
за управление

Отопляеми 
външни 
огледала

Седалка на 
водача с 
въздушен 
окачване

6-цилиндров двигател
 Норма за емисиите III b 
 Мощен и икономичен
 турбо-дизелов двигател с 
 водно охлаждане
 129 kW/175 PS при
 1.900 U/min
 714 Nm при 1.500 U/min

Запазено право за технически промениЗапазено право за технически промени

Високо ниво на 
оборудване
Висика мощност

Задвижващо устройство на 
миксера
 хидростатично с 2 степени на 
 скорост
 всяка степен с възможност за 

пропорционално регулиране 
на системата за теглене 
 Програмируема система за 
 теглене серийно 
 производство

сваляне на рамото за 
загребване
 Ръчнo и автоматичнo

шофиране
 Хидростатично с безстепенно 
 регулиране на скоростта
 Автоматичен режим:
  0-25 съответно 0-40 km/h
 Режим на товарене: 0-7 km/h
 Режим на разтоварване 
 0-15 km/h

Управление
 Организирано работно маясто
 3 показателя в 1
 Свободно ползване на 
 отделните функции
 10,4´´екран Touch-screen 
 висока устойчивост на 
 надраскване и надежден
 Оптимален контрол чрез  
 комуникация на камерата, 
 CAN-BUS и везната
 Wiegeeinrichtung

 Услугите за нашите клиенти
 интегриран модем за дистанционна поддръжка
 Лесно свързване с отдела за обслужване на клиенти на 
 Strautmann за отчитане на грешките
 Бърза и целенасочена помощ

режим на движениеРежим за самотоварене режим на разтоварване

Оборудване
Verti-Mix Double SF 
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Фуражораздаващ миксер Verti-Mix 1101 SF - 2001 Double SF
Технически данни
Модел   Verti-Mix  Verti-Mix  Verti-Mix  Verti-Mix  Verti-Mix  Verti-Mix 
  1101  1301 1501 1401 Double 1701 Double 2001 Double
  SF  SF  SF SF  SF  SF

Размери

Обща дължина при позиция за транспорт       

- при транспортьор за разтоварване отпред  м 7,28 7,38 7,55 9,20 9,26 9,57

- при транспортьор за разтоварване отзад м 7,59 7,59 7,77 9,55 9,55 9,83

Обща ширина на превозното средство м 2,42 2,42 2,58 2,25 2,25 2,28

Обща височина на превозното средство (при механични амортисьори)     

- при единични гуми  435/50 R19,5 м 2,83 3,17 3,17 2,80 2,93  -

- при двойни гуми  235/75 R 17,5 (5) м 2,74 3,07 3,07 2,73 2,87 2,97

- при двойни гуми 275/70 R 22,5 м - - - 2,84 2,98 3,07

- при единични гуми 455/45 R 22.5  - - - 2,84 2,99 3,09

Обща височина на превозното средство (при въздушни амортисьори (4))      

- при единични гуми 435/50 R19,5 м 2,82 3,15 3,15 2,82 2,96  -

- при двойни гуми 235/75 R 17,5 (5) м 2,75 3,09 3,09 2,73 2,87 2,97

- при двойни гуми 275/70 R 22,5 м - - - 2,86 3,00 3,07

- при единични гуми 455/45 R 22.5  - - - 2,86 3,00 3,09

Разстояние между оси м 3,22 (3,27) (3) 3,22 (3,27) (3) 3,22 (3,27) (3) 3,79 3,79 3,97

Външна ширина гуми отпред        

Гуми 305/70 R 19,5 м 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

Външна ширина гуми отзад при        

единични гуми       

435/50 R19,5 м 2,25 2,25 2,25 2,10 2,10 -

двойни гуми        

235/75 R 17,5 (5) м 2,35 2,35 2,35 2,30 2,30 2,30

Външна ширина гуми отзад при        

управление на 4-те колела       

единични гуми       

435/50 R19,5 (< 25 km/h) м 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 -

двойни гуми        

235/75 R 17,5 (<40 km/h) м 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

Радиус на въртене при предно управление       

- външен отпред м 7,63 7,63 7,63 8,50 8,50 8,74

- външен отзад м 5,37 5,37 5,59 6,39 6,39 6,70

- вътрешен (I) м 2,68 2,68 2,60 3,50 3,50 3,62

Радиус на въртене при управление на 4-те колела       

- външен отпред м 6,23 6,23 6,23 6,66 6,66 7,02

- външен отзад м 4,86 4,86 5,08 6 6 6,27

- вътрешен (I) м 1,60 1,60 1,50 2,23 2,23 2,29

Полезен обем на смесване (1) м³ 11,0 13,0 15,00 14,0 17,0 20,0

Ширина на загребване м 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Височина на загребване м 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Диаметър на повдигателния барабан м 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Ширина на елеватора м 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Собствено тегло около (2) кг 10600 10700 10860 12760 13050 13380

Изображенията, техническите данни и теглото могат да се променят в следствие на техническото 
развитие и затова не са обвързващи за доставката.

(1) Реален полезен обем на миксиране; шнековете не са включени в обема
(2) според оборудването
(3) (3,27 m) при управление на 4-те колела и гуми 435/50 R 19.5 hi.
(4) при въздушни амортисьори машините могат да се свалят за кратко с около 5 cm
(5) max. Geschwindigkeit 37 Km/h

Запазено право за технически промениЗапазено право за технически промени

  Осветление:

  Осветление за движение по пътищата 
 съгласно ЗДП
  2 работни фара на кабината
  2 фара при заден ход
  2 работни фара (отляво и отдясно на 
 напречния лентов транспортьор).

  Ходова част

  Заварена рамка от качествена стомана
 с кобилица на предната ос за максимална 
 стабилност
  Максимален комфорт при пътуване 
 благодарение на параболичното окачване  
 на цялата машина
  Хидравлични дискови спирачки на 4-те 
 колела за по-голяма сигурност 
  Опция за управление на 4-те колела
  Опция за въздушни амортисьори 
 (при двойните модели)
  25/km/h серийно
  40 km/h опция
  Опция за управление на 4-те колела
  Опция за задвижване 4х4

  Фуния за пълнене на минерална храна

  За удобно добавяне на малки количества 
  фураж и добавки  

  Контра нож

  По избор може да се монтира на бункера или 
 елеватора Ръчно (опция за хидравлично 
 задвижване от мястото на водача)
  Дава възможност за раздробяване на цели 
 бали и оптимизиране на качеството на 
 смесване

  Система за теглене
  Програмируема система за теглене
 серийно производство
  Възможност за 
 прехвърляне на данни
 (чрез USB-стик) за 
 контрол на храненето, 
 както и за 
 информация за 
 добавките
 AV 70 опция
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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


