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Verti-Mix Double

Кормозмішувачі

Verti-Mix
- Один для всього
Зважувальний пристрій
Різні моделі дають
можливість
оптимального контролю і
точного годування.

Бункери
Два бункера з різною висотою
дозволять гнучко пристосувати
ваш Verti-Mix до потреб

Змішувальний шнек Vario²
Ви отримуєте гомогенні суміші
і варіативність завдяки різним
варіантам ножа.

Verti-Mix
Ви зможете оцінити це ...
1. Якість змішування
... оскільки тільки оптимально
нагодовані корови здорові і дають
надої!
2. Легкість ходу
... оскільки Вам необхідно менше
палива!
3. Ефективність / швидкість
... тому що ви досягнете однорідного
змішування!

Дишло
Вузьке і в зв‘язку з
цим рухливе. Просто
перекручується з нижньої
зчіпки на верхню, а також
для регулювання по висоті.

4. Гнучкість
... оскільки машини адаптуються до
ваших умов роботи!
5. Надійність
... оскільки ваших корів необхідно
годувати 365 днів на рік!

Отримайте також і ви вигоду від
нашого більш ніж 20-річного досвіду
в кормозміщуючих технологіях і
станьте одним з наших 20.000 наших
референтних клієнтів!

Індивідуальні варіанти
вивантаження
Найрізноманітніші варіанти
вивантаження гарантують
оптимальну роздачу кормів на
вашому підприємстві

Зміст
Змішувальний шнек Vario²
Бункери
Двухшнековий кормозмішувач
Варіанти вивантаження
Підстилка
Зважування і обслуговування
Додаткове оснащення
Технічні характеристики

Навіщо змішувати корма?
• Гомогенно змішані компоненти дозволяють уникати вибіркового споживання
корму коровами
→→ Вищі надої з поліпшеними інгредієнтами
→→ Всі тварини оптимально фізіологічно забезпечуються і менш схильні до
захворювань
→→ Здорові, витривалі корови і високий прибуток
• Економія часу і полегшення праці
• Контроль кормових раціонів за допомогою зважувальної техніки
• Можливе використання недорогих субпродуктів з промисловості
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Змішувальний шнек Vario2
- всебічно вдала конструкція

INNODUR
Додаткові зносостійкі елементи «INNODUR» значно
збільшують термін служби змішувального шнека Vario.
• Елементи з нержавіючої сталі завтовшки 5 мм і
шириною 100 мм

Кормозмішувачі компанії Штраутманн
Verti-Mix сприяють значному підвищенню
продуктивності сучасних молочних підприємств.
Чудова геометрія бункера і змішувального шнека
Vario² за рахунок нової розробки ступінчастої
форми шнека. Все це забезпечує:
•
•
•
•

• Прикручуються до гвинтів шнека перекриваючи один
одного
• Наступний монтаж також можливий
• Стандартні короткі ножі

Низьку необхідну потужність
Оптимальну структуру корму
Гомогенне змішування
Енергозберігання короткий час змішування

Innodur

Зі спеціальними варіантами ножа
ви можете ще краще пристосувати
ваш змішувальний шнек Vario до
ваших потреб

Прекрасна якість змішування і зарекомендована
легкість ходу гарантують абсолютну
економічність у всіх випадках використання.

• Додаткові довгі ножі, ідеальні для
розпушування соломи та силосу

Змішувальний шнек Vario² - варіативність
і сила на будь-який випадок
Завдяки запатентованій функції перестановки
ножів змішувальний шнек Vario може відповідним
чином оптимально налаштовуватися під ваші
спеціальні умови. Міцний і не потребуючий
бслуговування кутовий редуктор також
забезпечує довговічність в важких умовах

ніж для соломи (Довгий /короткий)

Скребки, спеціально розроблені
для дуже погано структурованих
кормових раціонів, забезпечують
додатковий ефект змішування і
покращений рух кормів.

Високоефективна магнітна сепарація металевих чужорідних
тіл
Металеві сторонні тіла можуть перебувати в будь-який силосній
масі і в закупленому кормі, що може зашкодити вашому
молочному стаду. Магнітна система Штраутманн (додаткова опція)
безпосередньо на змішувальному шнеку пропонує оптимальний
захист здоров‘я ваших високопродуктивних корів. Система
змонтована таким чином, що має прямий і безпосередній контакт
зі змішаним кормом і тим самим працює дуже ефективно.

Ніж для тюків ідеально
підходить для різання
тюків.

ніж для коренеплодів

Для кормових раціонів, що
містять, наприклад, буряк
або картоплю, ніж для
коренеплоду забезпечує
краще змішування і
додаткове дроблення
інгредієнтів.

Запитайте також про наш змішувальний шнек Vario в виконанні Heavy-Duty з витками товщиною 20
мм для підвищеної на 50% стійкості (= на 50% зниження витрат на знос деталей).
Припущення:
залишкова товщина перед заміною змішувального шнека 5 мм, тобто 15 мм матеріалу зносу у
виконанніHeavy-Duty в порівнянні з 5 мм в стандартному виконанні.
Міцна основа
Основою змішувального шнека Vario є дуже міцний і довговічний
передавальний механізм. Завдяки розрахованій нависокі навантаження
парі конічних шестерень, подвійному ущільненню і великій масляній
анні досягається стабільність і продовжуються інтервали технічного
обслуговування.

Результат після 14-денного використання
наших магнітів (обручка праворуч внизу
на фото для порівняння масштабу)

Захисний чохол з нержавіючої сталі
між змішувальним шнеком і коаксіальним редуктором
• Рекомендується для компактної суміші або для додавання
більшої кількості води
• Мінімізовано накопичення корму між шнеком і коробкою
передач
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ніж для різання тюків

Ефективне змішування
Завдяки оптимальній узгодженості змішувального шнека і корпуса змішувача
швидке і гомогенне змішування.
Можливі технічні зміни

Можливі технічні зміни
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Маєте бажання рости
- ваш Verti-Mix зростає разом з вами

Правильний Verti-Mix
для ваших потреб…

Запатентована форма резервуара в верхній частині забезпечує змішувальному резервуару
Штраутманн додаткову жорсткість. Вона утворює основу для різних надставок резервуара, з якими ви
зможете підібрати вантажомісткість змішувального резервуара під ваші виробничі потреби.

Базова
машина

Ваші переваги:
• Гнучке індивідуальне розширення об’єму резервуара
• Найвища стабільність резервуара завдяки особливій формі
• Детальне конструювання всіх компонентів для досягнення максимального обсягу

Verti-Mix 951

7,5 m³

8,5 m³

9,5 m³

Verti-Mix 1251

10 m³

11 m³

12,5 m³

Verti-Mix 1201

12 m³

Verti-Mix 1451

13.5 m³

15 m³

Verti-Mix 1651

13,5 m³

15 m³

16,5 m³

Основна
ємність

Ємність з Ємність з
адставкою адставкою
180 мм
360мм

Змішувачі одношнекові

• Годування 6-8 корів в залежності від раціону
на метр³ при щоденній 1-разовій роздачі
кормів
• Підбір об’єму надставками резервуара
• Базова модель машини завжди розрахована
на максимальну потужність

Двошнекові змішувачі

Оптимальне використання
обсягу резервуара. Залежно від
індивідуальних
розмірів ферм є вибір між
різними варіантами висоти.

Розташоване всередині
обмежувальне кільце. Для
оптимального використання
резервуара при низьких
проїздах

Verti-Mix 1501 D

12,0 m³

13,5 m³

15,0 m³

Verti-Mix 1801 D

14,0 m³

16,0 m³

18,0 m³

Verti-Mix 2401 D

19,0 m³

21,5 m³

24,0 m³

Verti-Mix 3101 D

25,0 m³

28,0 m³

31,0 m³

При комбінуванні з надставками
можна і далі використовувати
обмежувальне кільце.
Змінюються тільки тримачі.

VM 1201
12 m³
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Удвічі кращий
- двухшнековий кормозмішувач Штраутманн

Змішувачі-кормороздавачі серії Verti-Mix Double особливо добре характеризують себе своїм
високим змішувальним об‘ємом при збереженні
компактнихгабаритів. Завдяки інноваційній
концепції надставок, також кормозмішувачі цієї
серії можна адаптувати до вимог зростаючого
підприємства.
• 2 Vario змішувальних шнека
• Додатково з магнітною системою для
оптимального захисту тварин
• Також доступні з тандем-віссю
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Варіанти вивантаження
- відповідно до Ваших умов

Акуратне вивантаження корму за допомогою
настроюваних скатних жолобів
На бокових розвантажувальних пристроях
регульовані лотки підтримують розвантаження
корму Бічний жолоб механічно управляється
бічною заслінкою
• зачиняються при закритому штовхачі
в положення спокою - залишки корму
зісковзують на валок і не падають на шлях
руху
• забезпечує вивантаження корму поза шляху
руху - колеса не проїжджають по викладеному
корму
В якості опції скатні жолоби можуть приводитися
в дію гідравлічно.
Вивантаження при вузьких кормових
проходах
• Для комфортабельного годування також при
вузьких кормових проходах бічні штовхачі
можуть розміщуватися за колесами.
• З одного або з двох сторін корм вільно
вивантажується за колесами. *

Вивантажувальний пристрій ззаду посередині
• Для виготовлення попередніх сумішей або
для центрального вивантаження корму на
кормовому столі
• Ідеально підходить для дозування преміксів в
силосних установках

При бічному розвантаженні асиметричне
розташування вивантажувальних вікон
забезпечує оптимальне вивантаження корму
• Пухкий, рівномірний валок
• Розвантажувальне положення
оптимальному місці кормозмішувача
вагоні, щодо руху матеріалу в резервуарі
• Відсутня можливість наїзду на корм
• Ніякого накопичення корму біля воріт

Бічне розвантаження з розширенням онвеєра
• Випуск з гідравлічно розкладним конвеєром
• Змінна ширина розвантаження завдяки
додатковому регулюванню швидкості через
регулятор з ручним керуванням або E-control
• Дозволяє дозувати в підняті годівниці

Виберіть з безлічі варіантів вивантаження
відповідний кормозмішувач для вашого
корівника.

* Окрім Verti-Mix-L

10

Можливі технічні зміни

Можливі технічні зміни

11

Кормозмішувачі

Параметри опцій
Поперечний стрічковий транспортер Штраутманн
Зручна роздача в межах поля зору. У десятитисячний раз підтвердив свою надійність поперечний
стрічковий транспортер компанії Штраутманн. Завдяки відкритій конструкції легко видимий для водія
на правій або лівій стороні в напрямку руху. Змінні швидкості конвеєра, що досягаються за допомогою
різних двигунів або прямого регулювання, дозволяють адаптувати ширину розвантажувального
комбайна так, щоб він знаходився безпосередньо перед огорожею. Привід
поперечного транспортера обладнаний стандартним ковзаючим масляним
двигуном, таким чином, що транспортер працює досить гладко і немає ризику
викривлення підшипника.

Стрічковий транспортер з гідравлічно
розкладним конвеєром
• Чиста і однорідна кормова роздача
• Включає таблиці годування
• Незважаючи на збільшену ширину
розкидання, компактні розміри за рахунок
гідравлічного поворотного механізму
• Змінна ширина розкидання за рахунок
додаткового регулювання швидкості
за допомогою ручного регулятора або
Е-контроль

Доведено, що валики з решітчастою планкою забезпечують високі тяги
приводного ролика та безконтактної передачі потужності. Це запобігає
укладанню матеріалу на валик і збільшує термін служби транспортера завдяки
легкому поверненню транспортера.
Стрічковий конвеєр з вивантаженням спереду
• Розпушення кормового полотна
• Оптимальний огляд видачі корму з
• сидіння трактора
• Змінна ширина розкладання за рахунок
додаткового регулювання швидкості
за допомогою ручного регулятора або
Е-контроль
• Додатковий 2-й гідромотор для
двостороннього приводу

Стрічковий конвеєр з ивантаженнямззаду
• Чиста і однорідна кормова роздача Ідеальний
для розвантаження в тупикових кормових
проходах
• Оптимальний оляд задньої частини за рахунок
додаткової камери заднього виду
• Змінна ширина розкидання за рахунок
додаткового регулювання швидкості
за допомогою ручного регулятора або
Е-контроль
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Обслуговування
-тваринницьких боксів вашим Verti-Mix

Соломодувка*
• Змішувальний шнек Vario без зусиль
розпустить і подрібнить тюк соломи.
• Соломодувка з гідравлічним приводом
викидає солому в корівник на відстань до 20
м.
• Труба, що повертається і заслінка, що регулює
розкид соломи, налаштовуються
• вручну або електроприводами (з місця водія).
Подача корму валом
• Додатковий вал подачі з гідравлічним
приводом
• Розміщення перед подаючим вентилятором
дозволяє припинити розкладання,
відключивши вал.
• Особливо рекомендується для більш вологих
сумішей для підстилки та розкладання корму
у підняті жолоби

Додаткова вигода для вашого Verti-Mix при використанні в якості обладнання для укладання
підстилки
Корові з високими надоями в день потрібно 2 кг підстилки - 100 коровам потрібно понад 6 тонн в
місяць. Дана опція додаткового обладнання дозволяє також зробити ваш Verti-Mix корисним і для
таких робіт.

Zuführwalze

Регулювання повороту піднімання
• Додаткове регулювання повороту піднімання
• Розкидач може бути гідравлічно повернутий
від правого розкладання в напрямку до лівого
розкладання

Підстилковий валок*
Чим чистіше і стерильніше бокс, тим здоровіше
тварини. Ідеально для підстилки підходять
солома, торф, тирса, а також вапняк. Після
змішування в резервуарі підстилка через вальці
засипається в головну
зону боксу - зручно і надійно для максимального
комфорту тварин і для здоров‘я вимені.

*Окрім Verti-Mix-L
(Соломодувка поставляється тільки з переднім розміщенням
на міксері)

* тільки в комбінації з Е-контролем
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Зважування і бслуговування
- Вибір за вами

Зважуючі пристрої
Зважувальний пристрій є важливим складовим елементом кормозмішувача. Тільки точним
изначенням кількості окремих компонентів може бути повністю використана економічність
ормозмішувача.

Варіанти управління Штраутманн
Також при виборі управління компанія Штраутманн підлаштовується під індивідуальні бажання
клієнта. Вибір оптимального управління дуже залежить від користувача

1. PTM HL 50 - програмований пристрій
зважування без передачі даних
• PTM HL 50 - це початкова модель Strautmann
пристроїв для зважування
• 50 рецептів
• З 30 інгредієнтів
• Оцінка
• Акустичний / Візуальний сигнал

1. Пряме підключення до трактора
Умова:
В залежності від функції пристрій подвійної дії

2. PTM Advance Super USB – програмований
ваговий пристрій з передачею даних
Повний контроль подачі, включаючи час
запису, має фундаментальне значення для
оптимізації витрат на молочних фермах.
• 150 рецептів
• З 30 інгредієнтів
• Багаторядний дисплей
• Multi-Link сумісний - кілька пристроїв можуть
бути підключені
• Необов‘язково: читання та керування
за допомогою включеного програмного
забезпечення
• Додатково: Бездротовий зв‘язок з ПК з
фермою через антену WLAN

Раціонально, якщо:
... трактор розчіплюється в рідкісних
випадках
... кормозмішувач має тільки
бічне вивантаження

2. Управління гнучкою тягою
Передмова:
Один пристрій керування подвійної дії на тракторі
або альтернативно один пристрій керування з
дією з вільною зворотною лінією

3. PTM AV 70 - Пульт дистанційного керування
PTM AV 50 - це пульт дистанційного керування
для підключення HL 50 і PTM Advance Super
USB.
• 30 м дальності
• Multi-Link сумісний
• Індивідуальне кріплення на зарядний пристрій
за допомогою інтегрованого магніту. Можна
легко носити вручну

Раціонально, якщо:
... застосовуються більш старі трактори з
невеликою кількістю пристроїв управління

3. Електрокерування
Умова:
Пристрій уравління подвійної
дії на тракторі або альтернативно пристрій
простої дії зі вільним зворотним ходом

4. Digi Star EZ 3610
Програмований ваговий пристрій
• 150 рецептів
• 99 інгредієнтів
• З додатковою передачею даних, якщо пакет
програм доступний

Раціонально, якщо:
... бажаний комфорт і підвищення ефективності
Зважуючі пристрої
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Можливі технічні зміни
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Кормозмішувачі

Індивідуальні варіанти виконання

Дишло 40 мм

Дишло 50 мм

Камера заднього виду і фара

Завантажувальна лійка для
мінерального корму

Монітор для камери заднього виду

Освітлення

Технічні характеристики
Verti-Mix 951-L
7,5 / 8,5 / 9,5 [m3]

Verti-Mix 1251-L
10,0 / 11,0 / 12,5 [m3]

Розміри
Довжина [м]

4,85

4,98

Ширина з одностороннім розкиданням [м]

2,26

2,38

Ширина з двостороннім розкиданням [м]

2,36

2,48

Ширина зовнішнього колеса [м]

1,90

1,90

Висота скидання [м]

0,54

0,54

Відстань від центру тяги дишла - центр сі [м]

4,48

4,48

3.150 / 3.200 / 3.250

3.700 / 3.760 / 3.820

2.500

2.500

Власна вага
Базова машина [кг]
Загальна вага машини
Допустиме навантаження [кг]
Технічно допустима сумарна вага машини при
швидкості 15 км / год, одна вісь [кг]
Необхідна потужність HP
без розподільних пристроїв 26 об / хв

8.700

8.700

35 / 39 / 42

50 / 52 / 56

з розподільчим пристроєм 14,4 / 26 об / хв

25 / 28 / 30

35 / 38 / 40

без розподільних пристроїв 30 об / хв

44 / 47 / 51

67 / 69 / 73

з розподільчим пристроєм 16,7 / 30 об / хв

32 / 34 / 37

47 / 50 / 56

Необхідна потужність kW
без розподільних пристроїв 26 об / хв

26 / 29 / 31

37 / 39 / 41

з розподільчим пристроєм 14,4 / 26 об / хв

18 / 21 / 22

26 / 28 / 30

без розподільних пристроїв 30 об / хв

32 / 35 / 38

49 / 51 / 54

з розподільчим пристроєм 16,7 / 30 об / хв

24 / 25 / 27

35 / 37 / 39

1.650

1.650

8

8

Вісь
Ширина колії [мм]

Тягова зчіпка K80

Механічні контрножі
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Магнітна система

Гідравлічні контрножі

Блок управління з потенціометром

Ємкість
Товщина стінки емкості [мм]

Нижня пластина [мм]
18
Довжина емкості внутрішні розміри вкл. кільце з
2,63
переповненням [м]
Висота транспортного засобу залежно від шин з однією віссю
30 x 11.5 - 14,5 [m]
2,11 / 2,35 / 2,53

20

2,40 / 2,58 / 2,76

250-15 18 (18 PR) [m]

2,12 / 2,30 / 2,48

2,40 / 2,58 / 2,76

10.0/75-15.3 (18 PR) [m]

2,18 / 2,36 / 2,54

-

400/60-15,5 (18 PR) [m]

2,17 / 2,35 / 2,53

2,46 / 2,64 / 2,82

2,93

Гідравлічні двигуни - в залежності
від застосування у вас є вибір різних
швидкісних двигунів

Можливі технічні зміни
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Кормозмішувачі
Verti-Mix 951 Verti-Mix
7,5 / 8,5 / 9,5
1251
[m3]
10,0 / 11,0 /
12,5 [m3]

Verti-Mix
1201
12,0 [m3]

Verti-Mix
1451
13,5 / 15,0
[m3]

Verti-Mix
1651
13,5 / 15,0 /
16,5 [m3]

Verti-Mix 951 Verti-Mix
7,5 / 8,5 / 9,5
1251
[m3]
10,0 / 11,0 /
12,5 [m3]

Розміри
Довжина [м]

4,65

4,87

5,10

5,10

5,10

Ширина з стрічковим транспортером [м]

2,16

2,28

2,42

2,42

2,42

Ширина з одностороннім розкиданням [м]

2,26

2,38

2,52

2,52

2,52

Ширина з двостороннім розкиданням [м]

2,36

2,48

2,62

2,62

2,62

Довжина контейнера внутрішні розміри
вкл. кільце з переповненням [м]

1,78

2,04

2,23

2,23

2,23

Висота транспортного засобу залежно від шин з однією віссю

-

- / 0,18

- / 0,18 / 0,36

Ширина зовнішнього колеса [м]
Висота розширення [м]
Довжина з переднім конвеєром
транспортера [м]
Довжина із заднім конвеєром
транспортера[м]
Висота розвантаження, стрічковий
конвеєр [м]
Відстань від центру тяги дишла - центр
осі [м]
Відстань від центру тягової тяги - центр
осі з переднім конвеєром транспортера
[м]
Власна вага
з стрічковим конвеєром [кг]
Загальна вага автомобіля
Допустиме навантаження [кг]
Технічно допустима сумарна вага
машини при швидкості 15 км / год, одна
вісь [кг]
Повна маса машини при швидкості 25 км
/ год (StVZO), одноосьовий [кг]
Необхідна потужність HP
без розподільчих пристроїв 23 об / хв
з розподільчим пристроєм 12,8 / 23 об /
хв
без розподільних пристроїв 26 об / хв
з розподільчим пристроєм 14,4 / 26 об /
хв
без розподільних пристроїв 30 об / хв
з розподільчим пристроєм 16,7 / 30 об /
хв
Необхідна потужність kW
без розподільчих пристроїв 23 об / хв
з розподільчим пристроєм 12,8 / 23 об /
хв
без розподільних пристроїв 26 об / хв
з розподільчим пристроєм 14,4 / 26 об /
хв
без розподільних пристроїв 30 об / хв
з розподільчим пристроєм 16,7 / 30 об /
хв
Вісь
Ширина колії [мм]
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- / 0,18 / 0,36 - / 0,18 / 0,36
5,30

5,50

5,75

5,75

5,75

4,90

5,04

5,17

5,17

5,17

0,75

0,87

0,74

0,74

0,74

3,38

3,47

3,72

3,72

3,72

4,10

4,19

4,29

4,29

4,29

3.200 / 3.260 3.800 / 3.860
/ 3.300
/ 4.150

4.840

4.840 / 4.900
4.840 / 4.900
/ 5.000

1.000

1.200

1.400

1.400

1.400

7.000

12.000

12.200

12.200

12.200

9.000

11.400

11.400

11.400

-

-

-

-

73 / 80 / 88

-

-

-

-

45 / 49 / 54

35 / 39 / 42

50 / 52 / 56

64

72 / 79

-

25 / 28 / 30

35 / 38 / 40

40

45 / 49

-

44 / 47 / 51

67 / 69 / 73

76

85 / 94

88 / 96 / 106

32 / 34 / 37

47 / 50 / 56

54

61 / 67

54 / 60 / 65

-

-

-

-

54 / 59 / 65

-

-

-

-

33 / 36 / 40

26 / 29 / 31

37 / 39 / 41

47

53 / 58

-

18 / 21 / 22

26 / 28 / 30

29

34 / 39

-

32 / 35 /38

49 / 51 / 54

56

63 / 69

65 / 71 / 77

24 / 25 / 27

35 / 37 / 39

40

45 / 49

46 / 51 / 54

1.510

1.630

1.740

1.740

1.740
Можливі технічні зміни

Verti-Mix
1451
13,5 / 15,0
[m3]

Verti-Mix
1651
13,5 / 15,0 /
16,5 [m3]

Ємкіть
Товщина стінки контейнера [мм]

8

8

8

8

8

Нижня пластина [мм]

18

20

20

20

20

2,63

2,93

3,27

3,27

3,27

30 x 11.5 - 14,5 [m]

2,30 / 2,48 / 2,66 2,59 / 2,77 / 2,95

-

-

-

250-15 18 (18 PR) [m]

2,32 / 2,50 / 2,68

2,61 / 2,79 / -

-

-

-

-

8.500

-

-

-

2,31 / 2,49 / 2,67

-

-

-

-

250-15 18 (18 PR) зменшення
вантажопідйомності: [кг]
10.0/75-15.3 (18 PR) [m]

Висота транспортного засобу залежно від шин з однією віссю
400/60-15,5 (14 PR) [m]
400/60-15,5 (18 PR) [m]
400 / 60-15,5 (18 PR) зменшення
вантажопідйомності [кг]
8.15-15 (14 PR) подвійний, доріжка 1500
мм [м]
19.0/45-17 [m]
19,0 / 45-17 зменшення
вантажопідйомності [кг]
215 / 75R17.5 (133) подвійний [м]
435/50 R 19.5 [m]

7.000

Verti-Mix
1201
12,0 [m3]

Можливі технічні зміни

2,43 / 2,61 / 2,79

-

-

-

-

-

2,72 / 2,90 / 3,08

2,87

3,05 / -

3,05 / - / -

-

-

9.660

9.660

9.660

-

2,58 / 2,76 / 2,94

2,76

2,94 / 3,12

2,94 / 3,12 / 3,30

-

2,72 / 2,90 / -

-

-

-

-

8.500

-

-

-

-

-

2,79

2,97 / 3,15

2,97 / 3,15 /3,33

-

2,80 / 2,98/ 3,16

2,96

3,14 / 3,32

3,14 / 3,32 / 3,50
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Кормозмішувачі
Verti-Mix 1501
Double
12 / 13,5 / 15
[m3]

Verti-Mix 1801
Double
14 / 16 / 18
[m3]

Verti-Mix 2401
Double
19 / 21,5 / 24
[m3]

Verti-Mix 3101
Double
25 / 28 / 31
[m3]

Розміри
Довжина [м]

6,34

6,71

7,06

7,44

Ширина з стрічковим транспортером [м]

1,96

2,16

2,28

2,42

Ширина з одностороннім розкиданням[м]

2,06

2,26

2,38

2,52

Ширина з двостороннім розкиданням [м]

2,16

2,36

2,48

2,62

Ширина зовнішнього колеса [м]

2,03

2,03

2,25

2,37

- / 0,18 / 0,36

- / 0,18 / 0,36

- / 0,18 / 0,36

- / 0,18 / 0,36

7,01

7,40

7,76

8,13

6,61

6,98

7,27

7,55

0,79

0,81

0,81

1,03

4,37

4,55

4,55

4,70

5,03

5,24

5,24

5,40

Technische Daten

Висота розширення [м]
Довжина з переднім конвеєром
транспортера [м]
Довжина із заднім конвеєром транспортера
[м]
Висота розвантаження, стрічковий
транспортер [м]
Відстань від центру тяги дишла - центр осі
[м]
Відстань від центру тягової тяги - центр осі
з переднім конвеєром транспортера [м]
Власна вага
з двостороннім розкиданням [кг]
з транспортером [кг]
Загальна вага автомобіля
Допустиме навантаження [кг]
устиме навантаження за умови, якщо вісь
переміщується вперед на 400 мм [кг]
Технічно допустима сумарна вага машини
при швидкості 15 км / год, одна вісь [кг]
Технічно допустима сумарна вага машини
при швидкості 15 км / год, тандемна вісь [кг]
Повна маса машини при швидкості 25 км /
год (StVZO), одноосьовий [кг]
Повна маса машини при швидкості 25 км /
год (StVZO), тандемна вісь [кг]
Необхідна потужність HP
з розподільчим пристроєм 12,8 / 23 об / хв

5.300 / 5.350 /
5.400
5.500 / 5.550 /
5.600

5.900 / 5.950 /
6.000
6.100 / 6.150 /
6.200

7.100 / 7.150 /
7.200
7.300 / 7.350 /
7.400

9.400 / 9.475 /
9.550
9.600 / 9.675 /
9.750

1.800

1.800

1.800

2.000

400

-

-

-

11.800

12.600

12.600

-

-

11.800

11.800

-

-

17.800
(колія1720 мм)

17.800

18.000

-

-

-

101 / 106 / 112

без розподільних пристроїв 26 об / хв

84 / 92 / 102

90 / 99 / 109

130 / 139 / 146

-

з розподільчим пристроєм 14,4 / 26 об / хв

52 / 57 / 62

54 / 61 / 67

82 / 87 / 91

-

99 / 109 / 120

114 / 124 / 133

142 / 155 / 166

-

з розподільчим пристроєм 16,7 / 30 об / хв

62 / 67 / 73

71 / 76 / 82

99 / 106 / 111

113 / 125 / 133

Необхідна потужність kW
з розподільчим пристроєм 12,8 / 23 об / хв

-

-

-

75 / 78 / 83

без розподільних пристроїв 26 об / хв

61 / 67 / 75

66 / 72 / 80

95 / 102 / 107

-

з розподільчим пристроєм 14,4 / 26 об / хв

38 / 42 / 45

39 / 44 / 49

60 / 64 / 67

-

без розподільних пристроїв 30 об / хв

72 / 80 / 88

83 / 91 / 97

104 / 114 / 122

-

з розподільчим пристроєм 16,7 / 30 об / хв

45 / 49 / 53

52 / 55 / 60

72 / 78 / 81

83 / 91 / 97

1.520

1.520 / 1.650 /
1.720

1.720 / 1.930

1.720 / 1.930

Вісь
Ширина колії [мм]
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Контейнер
Товщина стінки контейнера [мм]

Verti-Mix 1501
Double
12 / 13,5 / 15
[m3]

Verti-Mix 1801
Double
14 / 16 / 18
[m3]

Verti-Mix 2401
Double
19 / 21,5 / 24
[m3]

Verti-Mix 3101
Double
25 / 28 / 31
[m3]

8

8

8

8

20

20

5,19

5,67

-

-

Нижня пластина [мм]
18
20
Довжина контейнера внутрішні розміри вкл.
4,40
4,77
кільце з переповненням [м]
Висота транспортного засобу залежно від шин з однією віссю
400/60-15,5 (18 PR) [m]
Колія 400 / 60-15,5 (18 PR) 1500 мм,
положення центральної осі [м]
8.15-15 (14 PR) подвійний, колія 1500 мм
[м]
8.15-15 (14 PR) подвійний, колія 1500 мм,
положення центральної осі [м]
215/75 R 17.5 (133) подвійна, колія 1500
мм, положення центральної осі [м]
215 / 75R17.5 (133) подвійний [м]

2,43 / 2,61 / 2,79

-

2,38 / 2,56 / 2,74
2,29 / 2,47 / 2,65 2,34 / 2,52 / 2,70
2,28 / 2,46 / 2,64
2,34 / 2,52 / 2,70
2,36 / 2,54 / 2,72 2,37 / 2,55 / 2,73

235 / 75R 17.5, подвійний, колія 1720 мм [м]
435/50 R 19.5 [m]
435/50 R 19.5 колія 1500 мм, положення
центральної осі [м]
455 / 45R 22.5, колія 1720 мм [м]

2,66 / 2,84 / 3,02
2,51 / 2,69 / 2,87 2,52 / 2,70 / 2,88 2,80 / 2,98 / 3,16
2,49 / 2,67 / 2,85
2,85 / 3,03 / 3,21

Висота машини залежно від шин з тандемною віссю
ТД 10,0 / 75-15,3 ТД 1650 мм [м]

2,38 / 2,56 / 2,74

400 / 60-15,5 (18 PR), колія 1720 мм [м]

2,51 / 2,69 / 2,87 2,80 / 2,98 / 3,16

435/50 R 19.5, колія 1930 мм [м]
435/50 R 19.5 TD, колія 1720 мм [м]

2,87 / 3,05 / 3,21 3,21 / 3,39 / 3,57
2,56 / 2,74 / 2,92 2,84 / 3,02 / 3,20 3,21 / 3,39 / 3,57

11 800
17 800 (колія
18000 (колія
(колія1650 мм) 1720 мм) / 25
1720 мм) / 26
/ 17 800 (колія 800 (колія 1930 000 (колія 1930
1720 мм)
мм)
мм)

11.800

без розподільних пристроїв 30 об / хв

Technische Daten

Можливі технічні зміни

Можливі технічні зміни
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