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Évtizedekre szóló megbízhatóság - 
hosszú élettartam minden elemében

Egy-tengelyes
- a kis mindenes

Tandem-tengelyes 
- a praktikus

Két-tengelyes
- a fordulékony

18 Tonnás
- a klasszikus

Strautmann billentőpótkocsik

Tökéletesen tömített
A kivehető rakoncák tömítősinjei az 
oldalfalak hézagmentes illeszkedését 
biztosítják

Változatos
Különböző felépítmények 
az eltérő igényekhez igazodva

Átgondolt
A billenőcsapok lehető 
leghátrább és legszélsőbb 
elhelyezése nagy stabilitást 
eredményez 
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Strautmann 
billentőpótkocsik =

Minőség
 Stabilitás
 Értékállóság

Profitáljon Ön is a pótkocsigyártás 
terén szerzett több, mint 45 éves 
tapasztalatunkból!
Legyen Ön is egyike a több, mint 
80.000 elégedett vásárlónknak!

A Strautmann mérföldkövet 
állított a stabilitás, az élettartam és 
a rugalmas felhasználhatóság terén. 
A pótkocsik legfontosabb ismérve a 
hosszú élettartam és a nagy 
terhelhetőség.

Strautmann pótkocsi 1967-ből

4-5

6-7

8-9

10-12

Tartalom

Futómű változatok 

Minőségi felépítmények 

A Strautmann fa-felépítmény 

Műszaki adatok 13-15

Tartós
Légmentesen lezárt, hegesztett oldalfalak,
magas szintű korrózióvédelemmel 

Variabel
Vielfältige Aufbauten für 
jeden Bedarf

Praktikus 
Központi billenőcsap-reteszelés

Terhelhető  
Dupla-C-Profilból készült 
stabil vázszerkezet

Biztonság és átgondolt tervezés

igény szerinti változatban
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Strautmann SEK 572-802
egy-tengelyes pótkocsi 
 5,75 t – 8 t megengedett össztömeg
 Alacsony platómagasság,

 Kis saját tömeg,
nagy hasznos terhelhetőség

Strautmann STK 802-2002 
tandem-tengelyes pótkocsi
 8 t – 20 t megengedett össztömeg
 Felépítmények széles változata,

az egyéni igényekhez illeszkedő kivitel
 Könnyű manőverezés,

egyszerű tolatás a tandem-tengellyel
 Rendkívüli stabilitás billentés közben is
 Trapéz alakú plató, (kivéve STK 2002)

egyszerű üríthetőség

Strautmann SZK 802-1802 
két-tengelyes pótkocsi 
 8 t – 18 t megengedett össztömeg
 Felépítmények széles változata,

az egyéni igényekhez illeszkedő kivitel


Két-tengelyes futómű,
stabil és biztonságos útfekvés



A műszaki változtatás joga fenntartva.

Futómű változatok
Különböző megoldások - az eltérő igényekhez

egyszerű rakodás

Trapéz alakú plató, (kivéve SZK 1802)
egyszerű üríthetőség
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Minőségi felépítmények 
igény szerinti változatban

 Minimális kopás
 Hosszú élettartam


Számos variáció közül választhatja ki az igényeinek leginkább 
megfelelő pótkocsi oldalfalának méretezését.

SEK 572 
Alap oldalfal              Köztes fal                   Lengőfal

SEK 802
STK 802 – 1302
SZK 802/1402    500 / 600 mm 
STK 2002
SZK 1802 800 mm* 

500 / 600 mm  500 / 600 mm 

600/800 mm*

* Osztatlan vagy középen osztott oldalfal köztes rakoncával

Légmentesen összehegesztett oldalfal

A műszaki változtatás joga fenntartva.

Minden Strautmann pótkocsi oldalfala kiváló korrózióvédelemmel 
rendelkezik. A lézerhegesztéses eljárásnak köszönhetően az 
oldalfalak tökéletesen légmentesen vannak lezárva, a merev 
profil-kialakítás rendkívüli stabilitást eredményez. Ennek előnyei:

 400 mm - 400 mm

Az oldalfalak

Értékállóság

Felépítmény változatok
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Silófelépítmény hidraulikus hátfallal
Az 1,50 vagy 1,80 m magas silófelépítménnyel 
az Ön Strautmann pótkocsija ideális silószállító 
jármű.
 Hidraulikusan nyitható hátfal
 Megfigyelőrács a homlokfal legfelső eleme
 Erősebb billentő-munkahenger
 A hátfal kerete leszerelhető

és az oldalfalak a normál 
rakoncákba illeszthetők

 A szériafelszeretségű alap-
oldalfal rakoncái a kereten
lévő rögzítőponton tárolható

Ponyva
A száraz, veszteségmentes és biztonságos 
terményszállítás érdekében a Strautmann 
pótkocsik ponyvával is rendelhetők.
A feltekerhető ponyva részét képezi az emelt 
ponyvanyereg, a ponyvatartó, a háromszög 
alakú záróidomok és a homlokfalon lévő 
fellépőlétra.

 Felhajtható nyeregrúd
 Feltekerhető ponyva, 

ponyvatartóval
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Az igényekhez igazítva
A Strautmann legnagyobb tandem- 
és két-tengelyes pótkocsik 
alapkoncepciója a rugalmasan 
változtatható felépítményekre épül. 
A pótkocsik plattformja azonos, 
amelyre egyaránt lehet fa vagy fém, 
osztott vagy osztatlan oldalfalakat 
szerelni. 
A lehetőségek kombinációja számos 
megoldást biztosít, 
a felépítmény bármikor az egyedi 
igényekhez alakítható.

A fa-felépítmény
előnyei:
✓  

✓   

✓ 

✓ 

A fa-oldalfalak méretei

Vízszintes osztással 

STK 2002-H 

SZK 1802-H 

Osztatlan 

1500 mm 

1500 mm 

830 / 670 mm 

830 / 670 mm 

A műszaki változtatás joga fenntartva.

Fa-felépítmény a szállítmány-kímélő megoldás
STK 2002 és SZK 1802

Rendkívül időjárásálló a 
speciális felületkezelés 
eredményeként

Nagy hidegben sem
fagy hozzá a rakomány 

Kisebb öntömeg, 
nagyobb terhelhetőség

Kíméli a sérülékeny 
rakományt (pl.burgonya)
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Fa-felépítmény
Az alapkivitel része:

Magasságában osztatlan fa oldalfalak mindkét oldalon 
Gumitömítések minden oldalfalon 
a veszteségmentes szállítás érdekében

Opcionális kivitel:
Oldalra nyíló vagy magasságában osztott oldalfalak
Ponyva
Automatikus vonófej 2.pótkocsi vontatásához

A fa oldalfalak bármelyike vízszintesen megosztott 
változatban is rendelhető. (A teljes magasság 830 mm és 
670 mm méretűre van osztva.) A hátfal vízszintesen osztott 
és akár 3 db reteszelhető ürítőnyílással is ellátható.

Az oldalfalak gumitömítésekkel van ellátva, a tökéletes 
illeszkedés még a repcemag kihullásmentes szállítását is 
garantálja.

Az oldalfalakat az erőkaros reteszelőkkel biztonságosan és 
minimális erőkifejtés mellett lehet tökéletesen nyitni-zárni.

Portálajtós oldalfal az egyszerű rakodáshoz
Oldalra nyíló oldalfalak, kivehető középső rakoncával
Villástargoncával is egyszerűen rakodható
A portálajtókat lengőfalként is lehet használni
Raklapos áru szállításához ideális
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Oldalfal behúzó rugók

 Opcionális kiegészítő

 Jelentősen megkönnyíti
az oldalfalak felhajtását

 Átforduló rögzítőpont, a 
sérülések elkerüléséért

 Szükség esetén egyszerűen
leszerelhető

Oldalfal kioldás 
kivéve SEK 572

 Központilag nyitható a
jobb, a bal és a hátsó fal



Központi billenőcsap-reteszelés
kivéve SEK 572, SZK 1802, STK 2002

 A karral kiválasztható a
billentés iránya

 Rálátás a vezetőülésből, 
bármikor ellenőrizhető

 Nem deformálódik a plató

 Biztonságos használat, 
kizárható a téves működtetés

Oldalfaltömítés
 Csavarozott tömítőlécek

(SEK 802 - SEK 1402)
 Minden rakonca belső oldalán

 Tökéletes illeszkedés,
bármikor utánállítható

 Veszteségmentesen
szállítható  a  repcemag  is

Átgondolt és megbízható 

A műszaki változtatás joga fenntartva.

Opcionálisan hidraulikus
működtetéssel is kérhető
(SZK 1802 & STK 2002)
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Billentő munkahenger
 4-fokozatú munkahenger

(kivéve SEK 572)

 17.100 kg emelőerő
(az 1.emelési fokozatban,
180 bar nyomásnál)



Trapéz alakú plató
 Hátul szélesebb, mint elől
 A ragadós rakomány is

könnyen üríthető

Billenőcsap
 A váz legszélén elhelyezve
 Nagy billentési magasság
Maximális stabilitás

Súber
 Szériafelszereltség
 Az emelőkar egyszerűen 

átszerelhető jobb vagy 
bal oldalra

 Szerszám nélkül felrakható
hosszabbító toldat,
vázhoz rögzített tartóval

Megengedett sebesség

 SEK 572:    25/40 km/h
 802-1402:  25/40 km/h
 2002/1802: 40/60 km/h

Vonófej
 Szériafelszereltség (AK 80)
 Opcionálisan automata

vonófejjel is rendelhető

 Hidraulika és légfék
csatlakozások 2. pótkocsi
vontatásához

Világítás és aláfutásvédő 

 Robusztus házban
elhelyezett többfunkciós
világítótest integrált
háromszög-prizmával

 A 40 km/h-s kiviteleknél
kiegészítő aláfutásgátló
TÜV tanúsítvánnyal

Kivehető rakoncák

 Billentés közben is
kimagaslóan stabil

 Több féle oldalnyitási mód, 
változatos lehetőségek a 
felépítményre

 Emelőkaros zárral rögzítve, 
egyszerű és biztonságos 
reteszelés

 Kiszerelve teljesen sík
platóval is használható

Stabil, biztonságos billentés
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Futómű
 Stabil futómű, biztos útfekvés
 Hosszú élettartam
 Maximális stabilitás billentés közben is

Fékek
 Nagy hatásfokú fékrendszer, nagyobb biztonság
 A választható légfék automatikus fékerőszabályzóval is

rendelhető (ALB)
 Az STK 1002/1302 és SZK 802/1402 esetén opcionális,
 Az STK 2002 és SZK 1802 típusokon szériafelszereltségben

Platószélesítés
 Az oldalfalakat vízszintesen rögzíti
 Bálaszállításhoz ideális
 A tartozék sarokláncok növelik a stabilitást

Támasztóláb
 Szériafelszereltség az STK típusokon
 Hidraulikusan emelhető támasztóláb

vagy támkerék is rendelhető

A műszaki változtatás joga fenntartva.

 Opcionális felszerelés
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Dreiseiten-Kipper Műszaki adatok

Egy-tengelyes, három oldalra billentő pótkocsik

SEK 572 SEK 802
km/h 25 / 40 25 / 40

mm 3.490 4.560

Műszaki adatok
Típus
Megengedett legnagyobb sebesség 
Méretek 
Plató belső hosszúság
Plató belső szélesség mm 1.800 2.125 - 2.200

mm 400 500
mm 400 500
mm 5.137 6.320
mm 1.972 2.360
mm 995 1.175

nem
C-Profil

kg 5.750 8.000
kg kb. 4.500 kb. 5.700
kg 1.000 1.000

kg 11.960 17.100
46° 51°

t 8 8
11.5/80-15.3 500/50-17

Dupla C-profil

igen
igen

Oldalfal magasság
Hátfal magasság
Hosszúság
Szélesség
Plató magasság
Utánállítható tömítőlécek
Vázszerkezet
Engedélyezett össztömeg
Hasznos teher
Vonóponti terhelés
Központi billenőcsap reteszelés 
Központi oldalfalnyitás
Billentő munkahenger
Emelőerő az 1. munkafokozatban (180bar) 
Billentési szög hátra
Vontatható 2. pótkocsi tömege 
Alapfelszereltségű gumiméret

nem
nem

3-fokozatú 4-fokozatú

(trapéz alakú)
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STK 1302
40

4.560

Tandem-tengelyes, három oldalra billentő pótkocsik 
Műszaki adatok
Típus STK 802 STK 1002
Megengedett legnagyobb sebesség km/h 25 / 40 40
Méretek 
Plató belső hosszúság mm 4.560 4.560
Plató belső szélesség mm 2.125 - 2.200 2.125 - 2.200 2.125 - 2.200

mm 500 500 500
mm 6.320 6.320 6.300
mm 2.360 2.360 2.360
mm 1.110 1.135 1.185

kg 8.000 10.000 13.000
kg kb. 5.200 kb. 7.200 kb. 9.100
kg 1.000 1.200 1.600

kg 17.100 17.100 17.100
51° 51° 51°

t 8 8 8
12.5/80-18 12.5/80-18 500/50-17

STK 2002 / STK 2002-H tandem-tengelyes pótkocsik
Műszaki adatok

STK 2002 STK 2002-H

km/h 40 / 60 40 / 60 

mm 5.225 5.225
mm 2.415 2.415
mm 800 + 600 1.500
mm 7.400 7.400
mm 1.320 1.320

igen igen
Dupla-C profil Dupla-C profil

kg 20.000 20.000
kg kb. 15.300 kb. 15.500
kg 2.000 2.000
m³ 18 19

igen igen
4-fokozatú 4-fokozatú

kg 25.765 25.765
50° 50°

t 18
385/65 R 22,5

18
385/65 R 22,5

A műszaki változtatás joga fenntartva.

Típus
Acél felépítmény Fa felépítmény

(trapéz alakú) (trapéz alakú) (trapéz alakú)
Oldalfal magasság
Hosszúság
Szélesség
Plató magasság
Utánállítható tömítőlécek
Vázszerkezet
Engedélyezett össztömeg
Hasznos teher
Vonóponti terhelés
Központi billenőcsap reteszelés 
Központi oldalfalnyitás
Billentő munkahenger
Emelőerő 
1. munkafokozatban (180 bar)
Billentési szög hátra
Vontatható 2.pótkocsi tömege 
Alapfelszereltségű gumiméret

igen igenigen
Dupla C-profil Dupla C-profil Dupla C-profil

igen igen igen

igenigenigen
4-fokozatú 4-fokozatú4-fokozatú

Megengedett legnagyobb sebesség
Méretek
Plató belső hosszúság
Plató belső szélesség
Oldalfal magasság
Hosszúság
Plató magasság
Gumitömítés az oldalfalakon
Vázszerkezet
Engedélyezett össztömeg
Hasznos teher
Vonóponti terhelés
Raktérfogat
Központi billenőcsap reteszelés
Billentő munkahenger
Emelőerő az 1. munkafokozatban (180bar)
Billentési szög hátra
Vontatható 2.pótkocsi tömege
Alapfelszereltségű gumiméret
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SZK 1802 / SZK 1802-H  két-tengelyes pótkocsik
Műszaki adatok

Típus SZK 1802 SZK 1802-H

km/h 40 / 60 41 / 60

mm 5.225 5.225
mm 2.415 2.415
mm 800 + 600 1.500

mm 7.100 7.100
mm 7.400 7.400
mm 1.320 1.320

kg 18.000 18.000
kg kb. 13.500 kb. 13.650
m³ 18 19

kg 25.765 25.765
50° 50°

t 18
385/65 R 22,5

18
385/65 R 22,5

Két-tengelyes, három oldalra billentő pótkocsik

SZK 802 SZK 1402
km/h 25 / 40 40

mm 4.560 4.560

Műszaki adatok
Típus

mm 2.125-2.200 2.125-2.200

mm 500 500
mm 6.550 6.670
mm 2.360 2.360
mm 1.250 1.350

kg 8.000 14.000
kg kb 5.300 kb. 10.700

kg 17.100 17.100
51° 51°

t 8
12.5/80-18 (12 PR)

14
385/65 R 22,5

Megengedett legnagyobb sebesség
Méretek
Plató belső hosszúság
Plató belső szélesség

Oldalfal magasság
Hosszúság
Szélesség
Plató magasság
Utánállítható tömítőlécek
Vázszerkezet
Engedélyezett össztömeg
Hasznos teher
Központi billenőcsap reteszelés
Billentő munkahenger
Emelőerő az 1. munkafokozatban (180bar) 
Billentési szög hátra
Vontatható 2.pótkocsi tömege 
Alapfelszereltségű gumiméret

Dupla-C profil Dupla-C profil
igen igen

(trapéz alakú) (trapéz alakú)

igen igen
4-fokozatú 4-fokozatú

Acél felépítmény Fa felépítmény

igen igen

igen igen

4-fokozatú4-fokozatú

Megengedett legnagyobb sebesség
Méretek
Plató belső hosszúság
Plató belső szélesség
Oldalfal magasság
Hosszúság
Rövid (1700 mm) vonóróddal
Hosszú (2000 mm) vonóróddal
Plató magasság
Gumitömítés az oldalfalakon
Vázszerkezet
Engedélyezett össztömeg
Hasznos teher
Raktérfogat
Központi oldalfalnyitás
Billentő munkahenger
Emelőerő az 1. munkafokozatban (180bar)
Billentési szög hátra
Vontatható 2.pótkocsi tömege
Alapfelszereltségű gumiméret

Dupla-C profilDupla-C profil



Gyártó:  B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 
Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49 (0)5424/802-0 · Fax: +49 (0)5424/802-76

A Strautmann gépek gyártója az  alsó-
szászországi B. Strautmann & Söhne 
GmbH u. Co. KG egy családi 
tulajdonban lévő vállalkozás, melyet a 
család 3.generációja vezet. A gyártás 
jelentősebb része a Bad-Laerben lévő 
központi gyárunkban történik, 
emellett egyes részelemeket a len-
gyelországi Lwóvekben létrehozott 
modern üzemünkben gyártunk. A 
mezőgazdasági gépgyártásban szer-
zett, immár több, mint 80 éves 

tapasztalatunk és a folyamatos 
termékfejlesztés segít abban, hogy  
termékeink messzemenően meg-
feleljenek a  mezőgazdasági vállalko-
zások igényeinek.  Széles gépkíná-
latunk főleg  a szarvasmarha-
takarmányozás, a szálastakarmány-
kezelés,  a szervestrágya-szórás, a 
szállítás, és biogáz-erőműveket 
kiszolgáló adagolás-technológiára 
fókuszál.
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Pol-Strautmann

A Strautmann cég központja Bad Laer-ben

www.strautmann.hu

Értékesítés, szaktanácsadás: Melkó Béla
Telefon: (+36) 30 / 515 5230   •   E-mail: info@strautmann.hu   •   www.strautmann.hu

www.strautmann.hu

http://www.strautmann.hu/
http://www.strautmann.hu
http://www.strautmann.hu/tragyaszorok.html
http://www.strautmann.hu/takarmanykeverok.html
https://www.strautmann.hu/potkocsik.html



