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2 A műszaki változtatás joga fenntartva

Acélteknős billentős pótkocsik

Erős érvek és átgondolt részletek
A Strautmann acélteknős billentős pótkocsik a legnagyobb igénybevételekhez és a legintenzívebb felhasználásra 
készültek. A Muldenkipper egyesíti a nyers erőt a kifinomult és átgondolt műszaki megoldásokkal. A hatalmas 
befogadóméret a magasítókkal tovább növelhető. Legyen az szilázs vagy szemestermény, a Muldenkipper bármilyen 
szállításhoz a megfelelő eszköz - biztos és hatékony szállítást garantál.

Rácsos kémlelő
A homlokfalon lévő 
nyíláson át optimális 
a rálátás a szilázsra

Oldalfal-magasítók 
A 600 és 800 mm-es 
opcionális magasítók 
a szállítási feladattól 
függően felszerelhetők

Állítható magasságú, 
rugózott vonórúd, 
alsó vagy felső 
szerelésű módban

Merevítő bordák 
középen és peremes 
oldalfalak a kiváló 
stabilitásért

Robusztus aláfutásgátló, 
magasságállítással

Megerősített rugózás, 
tandem futómű, 
4 db parabolarugóval

Trapéz alakú plató
• A ragadós rakomány is könnyen, 

maradék nélkül üríthető, 
• Ömlesztett áru szállításához ideális

Magkieresztő nyílás
• Tolózár és surrantó 

alapkivitelben
• Egyszerű adagolás

Erős zártszelvény alváz
•  Dupla C-Profilból készült
•  Maximális stabilitás és 

hosszú élettartam

Automata vonófej
Hidraulika és légfék 
csatlakozók 2. pótkocsi 
vontatásához

Hidraulikus hátfal
Mechanikus reteszelés 
a szállítás biztonsága érdekében

Hidraulikus támasztóláb
Védett helyen, a vázba 
süllyesztve beépítve
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SMK acélteknős billentős pótkocsik 
Műszaki adatok 

Típus SMK 1602 SMK 2002 SMK 2402 

Méretek 

Teknő belső hosszúság mm 5.000 5.500 7.500 

Teknő belső szélesség (trapéz alakú) mm 2.275 - 2.323 2.275 - 2.323 2.275 - 2.323 

Oldalfal magasság mm 1.500 1.500 1.500 

Plató magasság mm 1.340 1.400 1.550 

Teljes hossz mm 6.630 7.130 9.260 

Engedélyezett össztömeg kg 16.000 20.000 24.000 

Hasznos teher kg kb. 11.000 kb. 14.400 kb. 16.500 

Raktérfogat m
3
 17,2 19,0 25,9 

 - 600 mm-es magasítóval m
3
 24,7 26,6 36,2 

 - 800 mm-es magasítóval m
3
 - 29,1 39,7 

Emelőerő az 1. munkafokozatban (180bar) kg 27.000 27.000 33.000 

Billentési szög hátra 51° 51° 50° 

A méreteknél alkalmazott gumiméret 500/60-22,5 385/65 R 22,5 710/50 R 26,5 

Alternatív gumiméretek 560/60 R 22,5 560/60 R 22,5 710/45 R 22,5 

600/55 - 22,5 600/55 - 22,5 750/45 R 26,5 

620/40 R 22,5 620/40 R 22,5 800/45 R 26,5 

650/50 R 22,5 

710/40 R 22,5 

http://www.strautmann.hu


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 3. generációs, 
családi tulajdonban lévő vállalat. A 
termelés legjelentősebb része a Bad-
Laerben lévő központi gyárban zajlik, 
továbbá egyes részelemek a 
magyarországi Mátranovákon, illetve 
a lengyelországi Lwóvekben létre-
hozott modern üzemben készülnek. 
A mezőgazdasági gépgyártásban 
szerzett, immár több, mint 80 éves 

tapasztalat és a folyamatos termék-
fejlesztés teszi lehetővé, hogy a 
Strautmann termékek maximálisan 
megfeleljenek a  mezőgazdasági vál-
lalkozások elvárásainak.  A széles 
gépkínálat főleg  a szarvasmarha-
takarmányozás, a szálastakarmány-
kezelés,  a szervestrágyaszórás, a 
szállítás, és biogázerőműveket 
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
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