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VS 1205 – 2005
Потужні у багатьох напрямках

Міцний донний транспортер  
з ланцюгом з круглими ланками або 
додатково з ланцюгом з плоскими 
ланками 

Максимальна міцність 
Повністю зварний кузов зі 
сталі

Універсальний розкидач

Універсальні розкидачі Strautmann - 
це саме те, що вам потрібно,

... якщо ви вважаєте гній цінним добривом;

... якщо вам потрібна точність при внесенні добрив;

... якщо ви вносите в грунт землисто-вологі вапно і компост;

... якщо ви вносите добрива в постійних кількостях
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VS 1205 – 2005
Потужні у багатьох напрямках

Універсальний 
розкидач Strautmann

    Точність
    Міцність
    Продуктивність

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

Розкидувач з боковим навантажувачем
виробництва  1957 року

Зміст
Розкидавачі     4-5

Міцна конструкція    6

Мости і підвіска    7

Пристрої управління    8-9

Технічні дані   11

Постійна точність
роботи завдяки міцному розкидуючому
механізму зі змінними частинами зі 
сплаву Hardox: розподільними зубами,
розкидаючими лопатками і захисними
щитками

Висока продуктивність 
   Завдяки механізму розкидача  

кліренс 1,55 м



   

Універсальний розкидач
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*  У серійному виконанні 4-вальцевий розкидаючий 

механізм з  шириною розкидання до 8 м

Дозатор розкидача
   Для дозованого внесення дрібних   

компонентів, наприклад, компосту

Фрезерні зуби / розкидаючі вальці
  Сегментні вальці з пригвинченими     

фрезерними зубами
  Легко обертаються і замінюються

Обмежувач розкидання 
   Механічне або гідравлічне управління
   Для внесення добрив по краю поля або біля водойм
   Точна і чиста робота
   Поставляється на вибір для монтажу зліва чи справа

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

Ррозкидаючі диски
  Захисні щитки і розкидаючі лопатки зі сплаву Hardox,   

що забезпечує надзвичайно тривалий термін служби

Привід розкидаючого механізму
  Привід за допомогою зміцнених роликових ланцюгів
   Автоматичні пристрої натягу ланцюгів зносостійкі і не 

потребують трудомісткого обслуговування
  Автоматична система мастила приводних ланцюгів 

розкидаючого механізму в якості опції

Привід карданного вала (опція)
  Професійна версія 
  Карданні вали замість ланцюгів
  Кутові шестерні замість ланцюгових   

коліщат
   Мінімум необхідного технічного   

обслуговування з тривалим    
терміном служби

Регулювання положення кришки
розкидаючого механізму
  Нескладне переміщення дозуючої заслінки    

для адаптації до будь-яких матеріалів і    
умов їх внесення

  Для абсолютної точності в роботі
  Економія потужності і дизельного палива



   

Міцне обладнання -
Висока прдуктивність
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Міцна конструкція для 
складних умов експлуатації

Міцний кузов, повністю виконаний зі сталі
    Бічні стінки в повністю звареному виконанні
     Торцеві стінки з відбортовкою і з окантовкою і бічні  

стійки великого розміру

Донний транспортер
     Ланцюги з круглими ланками товщиною 16 мм, кожний з 

яких розрахований на навантаження на розрив 25 т
     Чиста і безвідмовна подача навіть клейких матеріалів, 

що вносяться в грунт за рахунок наявності двускатного 
профілю на кожній третій планці донного транспортера

    Привід за допомогою великого редуктора з гидромотором

Надставки для компосту
    Висота 300 мм
    З нахилом назовні
   Для збільшення обсягу завантаження
   Охороняють від втрат вантажу і забруднення

´

 Ланцюгові зірочки
     Самоочищення
      Малий кут повороту знижує 

зношуваність і підвищує термін 
експлуатації круглоланкових 
ланцюгів.

Автоматичнеий натяг ланцюгів
    Простий візуальний контроль натягу з торцевого боку
    При необхідності можна без зусиль підтягнути ланцюга
     Зручне і випрямлене положення тіла при натягу завдяки 

оптимальному позиціонуванню
    Зниження зносу  
  Економія витрат
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Міцна конструкція для 
складних умов експлуатації

Механічна підвіска дишла причепа
  в серійному виконанні
   Для підвищення комфорту при русі і безпеки

Одновісний
  На моделі VS 1205
 Можливі великі шини

Тандемний міст Boogie
  Для VS 1605 – 2005 моделей
  Високі ходові якості
  Оптимальна адаптація до грунту
  З рульовим керуванням типу в  

якості опції

Примусово керована гідравлічна вісь
    Опція для VS 1805 і 2005
    Зниження навантажень на грунт, шини та шасі 

при русі на поворотах
     Для підвищення комфорту при русі і безпеки,  

в тому числі під час руху заднім ходом

Захист приводу
Захист розкидаючого механізму і кожного диска окремо за допомогою кулачковою муфти зчеплення
   Редуктори (червоного кольору) захищені від ушкоджень
   Окремі кулачкові муфти зчеплення (жовтого кольору) забезпечують точний розподіл зусиль і  

підвищену експлуатаційну надійність
   Пристрій контролю частоти обертання деталей розкидаючого механізму автоматично зупиняє   

донний транспортер, якщо число оборотів стане нижче мінімального

Підйомна вісь для тандемного 
агрегату (додаткова опція)
  Відсутні негативні опорні 

навантаження - навіть при 
напівпорожньому розкидачі

   Оптимальна передача і використання 
тягової сили трактора

  Мінімально можливий знос шин

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни



Пристрої керування Strautmann
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ISOBUS - керування і регулювання 
внесеної кількості
   Ідеально погоджено з розкидачами, з  

панеллю керування Field Operator 120
    Інтуїтивне управління завдяки простим   

для розуміння символам на кнопках
   Індикація стану машини і вбудований  

лічильник фур
   Регулювання внесеної кількості за обсягом   

і за допомогою системи зважування

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 для оптимальної роботи  

також в темний час доби

Лічильник фур
  Як доповнення до прямого підключення   

і комфортного пристрою управління
  Лічильник кількості фур (видаляється з пам‘яті)

Універсальний розкидач

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни



Пристрої керування Strautmann
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Пряме підключення
     Простота і міцність
     Регулювання швидкості донного транспортера 

зміною витрати гідравлічної рідини
     Управління з сидіння водія трактора
     З контролем частоти обертання і автоматичною 

зупинкою донного транспортера

Комфортний електрогідравлічний 
пристрій керування
  Просте і надійне управління
  Плавне електроприводне регулювання  

швидкості донного транспортера за  
допомогою потенціометра

  Контроль частоти обертання з автоматичною 
зупинкою донного транспортера

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни



10

Універсальний розкидач

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни
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Технічні дані

Універсальний розкидач VS 1205 - 2005 (40 км/ч)
Технічні дані
Модель   VS 1205 c VS 1605 c VS 1805 c VS 2005 c
  одновісний  Тандемний
Габаритні розміри

Загальні габаритні розміри  

Довжина (4-Вальц. / 2-дисковий м-м широкого 

розкидання)  м 7,93 / 8,14  7,93 / 8,14 7,93 / 8,14 8,43 / 8,64

Ширина м 2,75 2,55 2,65 2,81

Висота м 3,34 3,18 3,18 3,57

Висота завантаження  м 2,54 2,58 2,58 2,77
Власна вага 

- 4-вальцевий розкидючийє механізм кг 5.900 6.700 6.800 7.600

- 2-дисковий механізм широкого  кг 6.500 7.300 7.400 8.200

Допустима загальна вага 

- верхня вісь кг  кг 12.000 16.000 18.000 20.000

- нижня вісь кг  кг 13.000 17.000 19.000 22.000

Внутрішні розміри кузова  

Довжина м 5,53 5,53 5,53 6,03

- до дозатора  м 4,85 4,85 4,85 5,35

Ширина м 1,93 1,93 1,93 1,93

Висота м 1,06 1,06 1,06 1,06

Кліренс розкидаючого механізму з 4 Вальц.  м 1,46 1,46 1,46 1,46

Кліренс 2-дискового механізму 
широкого розкидання  м 1,55 1,55 1,55 1,55

Кліренс дозатора розкидача  м 1,55 1,55 1,55 1,55

Об’єм  м3 16,5 16,5 16,5 18,0

- з дозатором  м3 14,5 14,5 14,5 16,0

Розміри з шинами   750/45 R 26,5 600/50 R 22,5 600/50 R 22,5 710/50 R 26,5

Споживана потужність, від  кВт/к.с. 120 120 120 150

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни

Work
Підсвічування
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Головне підприємство фірми Strautmann в Бад-Лаєр

Фірма Unternehmen B. Strautmann & 
Söhne GmbH u. Co. KG – це сімейне 
підприємство середнього бізнесу, 
створене понад 80 років тому в регіоні 
Оснабрюк, яким тепер керує вже третє
покоління членів сім‘ї. Друге 
підприємство фірми Strautmann, 
розташоване в м Львовек (Польща 
і оснащене найсучаснішим облад-
нанням, випускає поряд з окремими 
компонентами машин також ряд 
агрегатів, в числі яких самосвальні 

причепи, грейферні ковші і ковші для
силосу. Випускаючи широкий 
асортимент машин в галузі годівлі 
великої рогатої худоби і прибирання 
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.

Поль-Страутманн

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 
Bielefelder Straße 53  ·  D-49196 Bad Laer  ·  Tel.: +49(0)5424/802-0  ·  info@strautmann.com  ·  www.strautmann.com


