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Наша потужна техніка:
Універсальний розкидач

Універсальні розкидачі Strautmann - це саме те, що вам 
потрібно,
... якщо ви вважаєте перегній цінним добривом.
... якщо вам потрібна точність при  внесенні добрив.
... якщо ви хочете вносити у грунт вапно і компост.
... Якщо ви хочете вносити  перегній у постійних кількостях.

Точність
Інтегрована система 
зважування (опція на PS 
2401 і PS 3401)

Міцність
Кузов з насадками повністю 
виконаний зі сталі, забезпечує 
високу продуктивність машини

Зручність
Електронно-гідравлічне 
примусове управління

Стабільність
Гідравлічна підвіска з 
підйомною віссю для 
стабільних ходових якостей

Універсальний розкидач
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 Strautmann
 універсальні
 розкидачі:
	  Точність
	  Міцність
	  Продуктивність 

 Володіючи 60-річним
 досвідом у виробництві
сільськогосподарської техніки, фірма
Strautmann постійно вдосконалює 
розкидачі, що нею випускаються,  
відповідно до запитів споживачів,
переконаних у перевагах цих
потужних машин. Скористайтеся і
Ви цими перевагами! Машини
Strautmann відповідають високим
критеріям міцності, довговічності і
універсальності.  Основні вимоги, що 
висуваються для розкидувачів – 
це здатність витримувати високі 
навантаження і тривалий термін 
служби.

Розкидач з боковим навантаженням виробництва з 1957 
року

Зміст
Розкидачі серії PS  4-5

Міцна конструкція   6

Змінне навісне обладнання  7

очне внесення вапна, дефекату   8-9

Пристрої управління  10-11

Точне землеробство   12-13

Якість в кожній деталі 14

ехнічні дані   15

Простота
регульована кришка 
механізму розкидання 

Точність
2-х дисковий 
універсальний 
розкидуючий 
механізм з 
оптимальним 
поперечним
розподілом

Зносостійкість 
низька
завдяки великим за 
розміром ланцюговим

Експлуатаційна
надійність
Ефективна кулачкова муфта 
зчеплення для захисту приводу
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Наша потужна 
продуктивна техніка...

Характеристики машини 2201/2401
 Обсяг завантаження 20-27 м³
 Високопродуктивний 
 універсальний розкидач з 
 шириною розкидання до 24 м
 Гідравлічна підвіска
 тандемного типу з 
 опціональною підйомною 
 віссю
 Рульове управління типу 
 стеження або електрон-
 ногідравлічне примусове 
 управління

Характеристики машини 3401 
 Обсяг завантаження 26-32 м³ 
 Високопродуктивний 
 універсальний розкидач з 
 шириною розкидання до 24 м
 Гідравлічна підвіска 
 тридемного типу з 
 підтримуючим мостом і
 електронно-гідравлічним 
 примусовим управлінням

PS 2201 / 3401 – професійний розкидач для будь-яких польових умов
Наші розкидачі серії PS призначені для складних умов експлуатації та 
високих навантажень – тобто для справжніх професіоналів своєї справи.
Завдяки великій місткості і міцній конструкції вони відрізняються
високою продуктивністю і одночасно експлуатаційною надійністю.

Універсальний розкидач

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни
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Дозатор розкидача
Для дозованого внесення 
дрібних компонентів, 
наприклад, компосту. З кутом 
нахилу 10 ° для повного 
використання обсягу, 
рівномірного потоку матеріалу і, 
тим самим, енергозберігаючого 
режиму роботи приводу.

Фрезерні зуби
 Сегментні вальці з 
 пригвинченими
 фрезерними зубами
 Легко обертаються і 
 замінюються
 Дуже прості в монтажі 
 Простий демонтаж вальців 
 розкидача без зняття 
 підшипникових опор, 
 завдяки фланцевому 
 з‘єднанню

Універсальний 
розкидаючий  механізм
 Ширина розкидання до 24 м
 Рівномірний поперечний 
 розподіл
 Висока точність розкидання
 Максимальна продуктивність

Обмежувач розкидання 
 Регулювання 
 гідроприводом
 Для внесення добрив по 
 краю поля або біля водойм
	Точна і чиста робота
 Поставляється на вибір 
 для монтажу зліва чи 
 справа 
Розкидаючі диски
Захисні щитки й розкидаючі 
лопатки
	із сплаву Hardox, що 
 забезпечує надзвичайно 
 тривалий термін служби

Привід розкидача
 - Для професійного 
 застосування
 Карданні вали замість 
 ланцюгів
 Кутова передача замість 
 ланцюгових зірочок
	Малі витрати на 
 техобслуговування і 
 тривалий термін 
 експлуатації
Регулювання положення
кришки розкидача
 Простота регулювання 
 якості розкидання, по 
 висоті і глибині
 Переміщення дозуючої 
 заслонки для адаптації до 
 будь-яких матеріалів і
 умов їх внесенняs
	Економія потужності і 
 дизельного палива
	Для абсолютної точності 
 в роботі

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни
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Кузов розкидача
  Кузов повністю виготовлений зі
 сталі, з платформою шириною 
 2,20 м
  Простота завантаження навіть 
 великим вантажним пристроєм
  Збільшення обсягу за рахунок 
 насадки висотою 500 мм
 PS 2201: 20 m³   25 m³
 PS 2401: 21 m³   27 m³
 PS 3401: 26 m³   32 m³ 

Конічна форма кузова
  Ззаду ширше, ніж спереду
  Простота вивантаження
  Матеріал, що розкидається, 
 легко скидається з кузова

Донний транспортер
  Круглі ланцюги товщиною 16 
 мм, кожен з яких розрахований 
 на витримування навантаження 
 25 тон на розрив
  Чиста і безпроблемна подача 
 навіть клейких матеріалів, 
 що вносяться в грунт за рахунок 
 наявності двускатного профілю 
 на кожній третій планці донного
 транспортера
  Привід з гідромотором

Автоматичний пристрій 
натягнення ланцюгів 
рухомого днища
  Простий візуальний контроль 
 натягу
  При необхідності можна легко 
 підтягнути ланцюга
  Зручне і випрямлене положення 
 тіла при натягу завдяки 
 оптимальному позиціонуванню
  Зниження зносу
  економія витрат

Захист приводу
Захист розкидача і кожного диска 
окремо за допомогою кулачкової 
муфти зчеплення
 Редуктори (червоного кольору)
 захищені від ушкоджень
 Окремі кулачкові муфти 
 зчеплення (жовтого кольору) 
 забезпечують точний розподіл 
 зусиль і підвищену 
 експлуатаційну надійність

DIAGRAM
Drive 
protection

Ланцюгові зірочки великого 
  діаметра
  Малий знос Малий кут 
 повороту знижує знос і 
 підвищує термін експлуатації 
 круглоланкових ланцюгів

protection

 круглоланкових ланцюгів

Spreading beaters 
powered via low-
maintenance 
cardan shafts

Cam-type cut-out clutch for 
spreading beaters

Cam-type cut-out clutch for 
2-disc wide-angle spreading 
unit and speed monitor

Overrunning clutch

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни

Універсальний розкидач
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Змінне навісне обладнання для 
максимальної багатофункціональності

Без застосування інструментів
Швидко роз‘ємні муфти гідравлічних з‘єднань

Time-saving
Багаторазово випробувані на практиці
кріплення Twist-Lock

Розкидувач Strautmann на вашому вантажному автомобілі
Вам потрібна мобільність? Конструкція розкидача Strautmann серії PS завдяки 
відповідним з’єднувальним  деталям дозволить Вам без зусиль змонтувати його на 
відповідній ходовій частини вантажівки.  
 Ідеальне рішення для руху по дорогах
 Малий знос при їзді навіть на далекі відстані
 Економічно вигідний

  Розкидач або причіп-подрібнювач - використовуйте сезонне переобладнання
Сезонний період між викор
истанням розкидача і причепа-
подрібнювача дуже незначний. 
Устаткування Strautmann дозволить 
вам використовувати ходову частину
в комплекті з розкидачем 3401 або 
навісною частиною прічіпа 
подрібнювача Giga-Trailer 5401. 
Для сезонного переобладнання
досить просто змінити навісну
частину, що заощадить Вам витрати!

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни



8

Точне внесення вапна - 
із застосуванням 
універсальних розкидачів 
Strautmann

Розкидачі Strautmann рекомендацій не потребують!
Розкидачі Strautmann серії PS за своєю конструкцією аналогічні розкидувачам серії VS, але завдяки 
розподільним зубцям забезпечують ще більш високу точність розкидання. Чудову якість роботи 
розкидачів  Strautmann підтверджують переконливі результати випробувань в Іспанії.

У квітня 2013 року універсальний розкидач Strautmann серії VS 1804 пройшов інтенсивні випробування на точність 
розподілу внесених речовин. Результати наочно продемонстрували:
		 високу точність внесення в грунт речовин
		 рівномірність розподілу по обидва боки, незважаючи на сильний боковий вітер.
		 точний розподіл завдяки електронній системі зважування
„... один з найбільш надійних і точних в роботі причепів-розкидачів добрив з наявних в даний час на ринку. „

Розкидачі Strautmannдозволять Вам 
оптимально використовувати Ваші 
цінні добрива!

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни

Універсальний розкидач
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Наші покупці надзвичайно задоволені ...

„... ми тепер маємо можливість вносити
весь комплекс органічних добрив, в
тому числі дефекат, компост, твердий
гній і виноградні вичавки. „

„Із застосуванням колишньої техніки
це було абсолютно неможливо. „

„... в поєднанні з попереднім
регулюванням кількості внесеного
ваговим пристроєм [...] ми
можемо вносити матеріал туди, де він
потрібен - з абсолютною точністю. „

Інші практичні відгуки наших задоволених
покупців містяться на сайті:
www.strautmann.com

Підприємство
Сімейне підприємство 
Metternich-Sándor

Авто

Універсальний розкидач 
VS 1804
В експлуатації з початку 
серпня 2012 року

Підприємство
Підрядне підприємство 
Gebr. Groß

Авто

PS 3401
В експлуатації з початку 
2013

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни
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Пристрої управління 
Strautmann
Контроль частоти обертання
  З автоматичною зупинкою донного транспортера
  Стандартне обладнання з усіма параметрами 
 експлуатації управління  
  інтегрований дисплей з легким у використанні 
 контролем та  ISOBUS

Пряме підключення до трактора
  Легкий та надійний
  Налаштування швидкості транспортера 
 за допомогою регулятора витрати мастила 
 трактора

Комфортний електрогідравлічний пристрій 
керування
  Просте і надійне управління
  Плавне електроприводне регулювання
 швидкості донного транспортера за допомогою 
 потенціометра

Лічильник фур
 Як доповнення до прямого підключення і 
 комфортного пристроя управління
  Лічильник кількості фур (видаляється з пам‘яті)

Дисплей з прямим підключенням

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни

Універсальний розкидач
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Field Operator 300 з джойстиком
  Універсальний термінал ISOBUS
  Інтерфейс для антени GPS і обміну даними з 
 центральним комп‘ютером
  Зручне управління програмованими Клавішами
  Робоча клавіатура обладнана для оптимальної 
 роботи також в темний час доби
  Для точного землеробства

ISOBUS - керування і 
регулювання кількості 
внесених матеріалів
  Ідеально адаптовано 
 з розкидачем, 
 обладнаним системою
  управління
 Field Operator 120
  Інтуїтивне управління 
 завдяки зрозумілим 
 символам на плівковій 
 клавіатурі з
  підсвічуванням
 Індикація стану 
 машини та 
 вбудований
 лічильник фур
  Вбудована система 
 зважування в 
 якості опції

Точне і зручне розкидання матеріалів в автоматичному режимі
  Регулювання внесеної кількості за обсягом або за допомогою системи зважування
  Регулювання подачі донного транспортера в залежності від швидкості 
 руху розкидача та положення дозатора	
		Надійна точність - при будь-яких умовах!

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни
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Система управління ISOBUS вносить значний вклад в полегшення роботи
водія машини, так як дозволяє об‘єднувати послідовності операцій в робочі цикли.
Завдяки датчикам поліпшується контроль за машиною. Індикатори стану надають 
інформацію про стан керованого моста, дозатор розкидача та частоту обертання деталей 
розкидача. Крім того, завдяки наявності показаного нижче терміналу машини з системою
управління ISOBUS придатні для точного землеробства

Ми працюємо в тісному контакті з 
іншими виробниками.
З питаннями про сумісність 
звертайтеся до нас. Скористайтеся 
нашим досвідом!

Cистема ISOBUS пройшла 
експлуатаційні
випробування ще в 2006 
році.

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни

Універсальний розкидач
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Високоефективні термінали управління ISOBUS дозволяють вносити в грунт матеріали в точній 
відповідності з місцезнаходженням. Обмін даними і управління за допомогою GPS забезпечують 
внесення матеріалів в потрібній кількості і в точності там, де вони забезпечать найкращий урожай.

Підготовка:
  Аналіз особливостей ґрунту 
 і передача даних в картотеку 
 орного клину
  Передача даних на USB-носій
  Трактор, обладнаний 
 приймачем GPS

Результати:
  Позиція розкидача на полі 
 визначаєтьсяза допомогою GPS
  Корекція з урахуванням 
 особливостей ґрунту
  Автоматичне узгодження 
 швидкості донного 
 транспортера з урахуванням 
 настройки дозатора і 
 швидкості руху

Ваші переваги:

	Внесення в грунт потрібної 
 кількості матеріалу 
 (Т / га або м3 / га) 
	Оптимальне живлення 
 грунту поживними 
	Можливість  отримання 
 максимальних врожаїв
	 	Оптимально 
  використовуйте ваші  
  цінні добрива!

Все під контролем - 
точне землеробство

Отримайте  інформацію про
можливі схеми фінансування

у вашому регіоні!

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни



14

Гідравлічна ходова частина з опціональною 
підвіскою
 Особливо висока стійкість
 Чудова адаптація до грунту
 Безпека і надійність в польових і дорожніх умовах

Підйомна вісь
  Відсутні негативні опорні навантаження -
 навіть при напівпорожньому розкидачі
  Оптимальна передача і використання
 тягової сили трактора
  Серійне виконання для PS 3401; наявне як опція 
 для 2201 - з електрогідравлічним управлінням

Світлодіодна система освітлення
  Цілодобова експлуатація завдяки наявності
 робочих фар
  Завжди оптимальний огляд

Електронно-гідравлічно примусово 
керована вісь
  Зниження навантажень на грунт, шини та шасі при 
 русі на поворотахcomfort and safety
  Для підвищеного комфорту і безпеки при русі
  Серійне виконання для тривісного причіпа
  Опція для тандемного варіанту (рульове управління
 Типу стеження в серійному виконанні)

Підвіска дишла причепа
  Для підвищення комфорту при русі і безпеки
  Механічна підвіска в серійному виконанні
  Гідравлічна підвіска в якості опції

Дерев‘яне днище кузова
 Чистота нижньої частині кузова, чистота 
 дорожнього покриття
 Монтується під рухомим днищем
   Захищає від великих скупчень бруду на шасі - 
       для тривалого збереження вартості машини

Якість у 
кожній деталі

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни

Універсальний розкидач
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 Технічні дані

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни

Універсальний розкидач PS 2201 / PS 2401 / PS 3401 (40 км/год)
Технічні дані
Моднль  PS 2201 PS 2401 PS 3401
  2-дисковий розкидач  2-дисковий розкидач  2-дисковий розкидач

Допустима загальна маса кг 22.000  24.000 34.000

Власна маса кг 9900 11.000 13.700

Внутрішні розміри кузова 

Довжина до дозатора м 5,95 6,35 7,80

Довжина до розкидача м 6,45 6,85 8,40

Ширина м 2,20 2,20 2,20

Висота м 1,40 1,40 1,40

Загальні габаритні розміри

Довжина м 9,25 9,74 11,30

Ширина м 2,55 2,55 2,55

Зовнішня ширина коліс м 2,81 2,81 2,81

Висота м 3,71 3,71 3,71

Об’єм

до дозатора м3 19,60 21,00 25,70

Кліренс розкидача м 1,65  1,65 1,65

Кліренс дозатора м  1,50 1,50 1,50

Висота завантаження м 3,12 3,12 3,12

Розміри з шинами  710/50 R 26,5 710/50 R 26,5 710/50 R 26,5 

Споживча потужність, від  кВт / к.с. 125/170 135/185 162/220
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B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 
- це сімейне підприємство середнього 
бізнесу, створене більше 80 років 
тому в Нижній Саксонії, яким тепер 
керує вже третє покоління членів 
сім‘ї. Друге підприємство фірми 
Strautmann, розташоване в м. Львовек 
(Польща) і оснащене найсучаснішим 
обладнанням, випускає поряд з 
окремими компонентами машин
також ряд агрегатів, в числі яких 

самоскидні причепи, ковші грейферні 
і ріжучі ковші. Випускаючи широкий 
асортимент машин в області годівлі 
великої рогатої худоби і збирання 
зеленої кормової маси, універсальних 
розкидачів і транспортної
техніки, а також завантажувального і
дозуючого обладнання біогазових
установок, фірма Strautmann є
компетентним партнером практично
для будь-яких підприємств цієї галузі.
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Головне підприємство фірми Strautmann в Бад-Лаєр

www.strautmann.com


