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3 db Vario²-keverőcsiga
Homogén takarmánykeveréket képez, 
az állítható szögállású és különböző méretű 
kések kombinálásával a feladathoz illeszhető 

Az új generációs Verti-Mix előnyei: 
Ezeket a jellemzőket értékelni fogja...
1. Keverési minőség
...mert csak az optimálisan táplált tehén 
lesz egészséges és nagy tejhozamú!

2. Kis teljesítményigény
...mert kevesebb gázolajra lesz szükség!

3. Rugalmasság
...mert egy gépnek illeszkedne kell 
az Ön telephelyéhez!

4. Megbízhatóság
...mert a teheneket az év mind a 365 
napján etetni kell!

Profitáljon Ön is a takarmánykeverők 
terén szerzett több, mint 20 éves 
tapasztalatainkból! Legyen Ön is 

részese a Strautmann 
takarmány-keverőt 

használó vállalkozások 
immár 20.000-es 

táborának!

Moduláris magasítók
Két különböző magasító modullal utólagosan 
is megnövelhető a Verti-Mix kapacitása, 
így a növekvő állatállomány 
takarmányozását is elláthatja

Tesreszabott kiosztási mód
A többféle kiosztási mód közül az Ön 
gazdaságához legoptimálisabban 
illeszkedő változatot készítjük el 

Verti-Mix Triple
Takarmánykeverő 3 db Vario2-keverőcsigával

Nyomatékváltó
Az opcionális nyomatékváltóval alacsonyabb 
meghajtőerő szükséges, kisebb teljesítményű 
traktorral is használható.
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Növekvő állatállomány
- növekvő Verti-Mix

Takarmánykeverő-kiosztók

180 mm magasítóval 360 mm magasítóvalMagasító nélkülA különböző magasságú változatok 
közül a telephely adottságainak 
megfelelően választható. A süly-
lyesztett túlcsordulásvédő-gyűrű 
az alacsony belmagasságú telepe-
ken hasznos kiegészítő a tartály 
optimális kihasználásához. A 
túlcsordulásvédő-gyűrű a magasí-
tóval kombinálva is tovább 
használható, csupán a rögzítő-
füleket kell kicserélni.

Optimálisan kihasználható a tartály térfogata

VM 3451
34,5 m³

VM 4501
45,0 m³

VM 3451
28,5 m³

VM 3451
31,5 m³

VM 4501
38,0 m³

VM 4501
41,5 m³

Az aktuális igényeinek 
megfelelő méretben

Az alapgép és annak hasznos térfogata Térfogat  180 mm 
magasítóval 

Térfogat  360 mm 
magasítóval 

  Verti-Mix 3451 Triple 28,5 m³ 31,5 m³ 34,5 m³

  Verti-Mix 4501 Triple 38,0 m³ 41,5 m³ 45,0 m³ 

Vario-keverőcsiga - 
variálhatóság és megbízhatóság
A keverőcsiga késeinek szögállása 
módosítható. A Strautmann által 
szabadalmazott módszernek köszön-
hetően a Vario-keverőcsiga a felhasz-
nálás egyedi körülményeihez igazít-
ható. A robusztus szöghajtómű 
karbantartás-igénye minimális, és a 
legintenzívebb igénybevétel mellett is 
hosszú élettartamot biztosít.

Hatékony mágneses fémcsapda
A takarmányba keveredett fémes 
anyagok nagy kockázatot jelentenek az 
állatállományra. Ez bármilyen szilázs 
vagy mástól vásárolt takarmánynál 
előfordulhat. A Strautmann (opcionális) 
mágneses fémcsapdája közvetlenül a 
keverőcsigára szerelve óvja a tehenek 
egészségét. A rendszer úgy lett ki-
alakítva, hogy keverés közben a 
takarmány mindenképpen közvetlenül 
érintkezzen vele és ezáltal hatékonyan 
összegyűjtse a fémes idegenanyagokat.  

Opcionális kopóelemek
Az „INNODUR“ kopóélek hatéko-
nyan megnövelik a Vario²-keverő-
csigák élettartamát.

A mágnescsapda 2 hét alatt ennyi fémhulla-
dékot gyűjtött össze. (Viszonyításul alul, 
jobboldalra egy karikagyűrűt helyeztünk.)

Speciális késkombinációkkal
a Vario2-keverőcsiga még inkább az 
elvégzendő feladathoz igazítható

• Szalmavágó-kés
(hosszú/rövid)

• Bálavágó-kés

• Aprítókés
(gumósokhoz)

 „INNODUR“

Vario2 - keverőcsiga 
– a jóvágású mindenes

 Alacsony teljesítményigény
Optimális takarmánystruktúra
Homogén keverékképzés
Energiatakarékosság a rövidebb keverési idő miatt





A Vario-keverőcsiga akár a speciális 
Heavy-Duty kivitelben is meg-
rendelhető. A 20 mm vastag 
csigalevél élettartama 50%-kal 
nagyobb (= 50%-al kevesebb kopási 
költségek).

 Megjegyzés: A normál 15 mm-es  
csigapalástot akkor kell kicserélni, ha 
annak vastagsága a kopás miatt 5 mm-
esre csökkent, így tehát 10 mm a 
kopóvastagsága, míg a Heavy Duty 
kivitelé 15 mm.

kopóelemek

A Strautmann Verti-Mix takarmánykeverő-kiosztók
jelentősen hozzájárulnak a modern tejüzemek termelékenységének növekedéséhez. A tar-
tály tökéletes geometriája és az ahhoz illeszkedő Vario2-keverőcsiga, az újonnan kifejlesz-
tett, megtört ívhajlatú csigalevéllel még egyenletesebb és gyorsabb keverést biztosít. 
Ennek eredménye:

A kiváló keverékképzés és az energiahatékony 
üzemeltetés a gazdaságosság záloga 
minden takarmánytípus esetén. 
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Az optimális takarmánykiosztás érdekében az oldalsó kiosztásnál a 
kiosztó-nyílások a tartály középpontjától eltolva helyezkednek el.
 Lazább és egyenletesebb takarmányrend
 A kiadónyílás a tartályban történő anyagáramláshoz 

viszonyítva optimálisabb helyen van
 A takarmány nem kerül a kerekek alá

A kiosztási módok számos változata garantálja, hogy az Ön 
telepének megfelelő takarmánykeverőt választhassa.

Kiosztási módok
- ahogy az Önnek megfelel

A Strautmann keresztirányú kihordószalag
Kényelmes rálátás kiosztás közben 

Takarmánykímélő kiosztás 
állítható oldalsó csúszdákon
Az oldalsó kiosztás esetén állítható szögállású csúszda segíti a 
takarmány  tökéletes kiosztását. 
A tolóajtó által mechanikusan működtetett oldalsó csúszda

- a kiosztó-nyílás bezárásakor  visszatér alaphelyzetbe, 
 -behajláskor a jászolba hullik a maradék, nem a keréknyomra
- biztosítja, hogy a takarmány a keréknyomon kívülre kerüljön, 
- így a kerekek nem tapossák le azt.

Opcionális felszereltségként hidraulikusan állítható oldalsó csúszda is elérhető.

Kiosztás keskeny etetőúton
A keskeny kezelőutakhoz készült kiosztási 
módozatnál a kényelmes takarmányozás 
érdekében a kiosztó-nyílás és a csúszdák a 
kerekek mögött vannak.

Kiosztás hátul középen
Előkeverékek készítéséhez vagy a takarmány 
központi etetőasztalra történő kiosztásához 
a középen lévő hátsó kiosztóval is rendel-
hető.

Kiosztási módok
- ahogy az Önnek megfelel

A takarmány laza terítése egy vagy két 
oldalon, a kerekek mögött történik.

A Strautmann keresztirányú kihordószalagja már 
 tízezerszer bizonyított. A nyitott konstrukció az 

elülső kiosztásnál jó rálátást biztosít a vezető-
fülkéből. A takarmány-áramlás a kiosztás 

(jobb- vagy baloldali) irányától függetlenül 
folyamatosan ellenőrizhető.

A jól bevált rácsos henger-görgők hajtják a szállítószalagot és 
gondoskodnak a csúszásmenetes erőátvitelről.  Ezen nem 

képződhetnek olyan belső lerakódások, melyek a szalag 
megnyúlását vagy elszakadását okozhatnák, a kíméletes 

szalagvezetés pedig növeli a szállítószalag élettartamát.
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Takarmánykeverő-kiosztók

Vezérlés és mérlegrendszerek
- az Ön választása szerint

A Strautmann keverőgépek vezérlése

A Strautmann gépek kezelő- és vezérlő- 
egységeinek tekintetében is kiemelt 
szempont, hogy a kínálatban az eltérő 
igényeknek is megfelelő, testreszabott 
megoldások szerepeljenek.

Adagoló-mérlegek
Az adagoló mérleg a takarmánykeverők egyik fontos alkotórésze. Csak a takarmánykeverék 
összetevőinek pontos adagolásával használható ki maximálisan az a gazdaságosság, amit 
egy takarmánykeverőgép tud nyújtani.

1. Vezérlés a kihelyezett hidraulika
csatlakozókkal



2. Bowdenes vezérlés
 Feltétel:

Egy darab kettős működésű,
vagy 1 db egyszeres működésű,
szabad visszafolyóággal rendelkező
hidraulika szelep megléte

3. Elektronikus vezérlés


Egy darab kettős működésű,
vagy 1 db egyszeres működésű,
szabad visszafolyóággal rendelkező
hidraulika szelep megléte

1. PTM HL 50 -
Programozható adagoló-mérleg 
(adatátvitel nélkül)
A PTM HL 50 a Strautmann keverőgépek 
belépőszintű mérlegrendszere

 50 receptúra programozható
 30 komponens tárolható
 - összegző funkció

- akusztikus / optikai figyelmeztetés

2. PTM Advance Super USB -
Programozható adagoló-mérleg 
számítógépes adatátvitellel
A takarmányozás átfogó felügyeletét látja 
el. A felhasznált mennyiségek mellet az 
időráfordítás is ellenőrízhető. A rendszer 
alapvető jelentőséggel bír a tejelő 
állomány költség-optimalizálásában.

 150 receptúra programozható
 30 komponens tárolható
 Többsoros kijelző
 Multilink képesség  több

egység is csatlakoztatható
 Az adatok kiolvasása és elemzése

az  együtt szállított szoftverrel
 Adatátvitel USB-vel, ill. opcionálisan

vezetéknélküli adatátvitellel is

3. PTM AV 70 -
Rádiós távvezérlő
A PTM AV 50 egy rádió-távvezérlésű 
kezelő berendezés, amely a HL 50 és 
a Super Grafik USB készülékek 
kiegészítőjeként használható.

 30 m hatótávolság
 Multilink képesség
 a beépített mágnestalppal könnyen 

rögzíthető a rakodógépen is 

 egyszerű hordozhatóság

Feltétel:

Feltétel:
Funkciónként 1 db kettős működésű hidraulika
szelep megléte szükséges
Célszerű ezt választani, ha...
- a vontatóról csak ritkán kell leakasztani
- a takarmánykeverőnek csak kevés hidraulikus
- funkciója van (pl csak kiosztás csak egy oldalon)

Célszerű ezt választani, ha...
- egy régebbi vontató áll rendelkezésre,
- kevés kihelyezett hidraulikacsatlakozóval

Célszerű ezt választani, ha...
- az egyszerű, kényelemes működtetés és
- a hatékonyságnövelés fontos szempont
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Takarmánykeverő-kiosztók

Testreszabott felszereltség

Oldalfali beöntő tölcsér (pl.ásványi  sókhoz)      Tolatókamera és munkalámpa

Hidraulikusan mozgatható állókésekManuálisan állítható állókések

Közúti világításK80 gömbfejes vonófej Mágneses fémcsapda

Elektronikus vezérlés50 mm-es vonószem Lehajtható kihordószalag

Igény szerint kiválasztható, 
különböző sebességű hidromotorok

Verti-Mix 3451 - 4501 Triple takarmánykeverő-kiosztók 
Műszaki adatok
Típus VM 3451 Triple VM 4501 Triple

Hasznos térfogat*  m³ 28,5 31,5 34,5 38,0 41,5 45,0

m - 0,18 0,36 - 0,18 0,36

m 10,15 10,66

m 10,36 10,77

m 9,43 9,94

m 2,28 2,42

m 2,38 2,52

m 2,48 2,62

m 2,89 3,07 3,25 3,22 3,40 3,48

kg 11.200 11.300 11.400 13.600 13.700 13.800

kg 10.900 11.000 11.100 13.300 13.400 13.500

m 1,73 1,80

m 1,36 1,36

m 2,17 2,24

kg 26.000 38.000

kg 20.000 26.000

mm 8 8

mm 20 20

455/45 R 22,5

Méretek
Oldalfal magasító 
- Hosszúság első  kihordószalaggal
- Hosszúság hátsó kihordószalaggal 1)

- Hosszúság kihordószalag nélkül
- Szélesség kihordószalaggal
- Szélesség egy-oldali kiosztással
- Szélesség két-oldali kiosztással
Magasság
Saját tömeg
- kihordószalaggal
- két-oldali kiosztással 
Nyomtáv
Tengelytáv
Kerekek külső szélessége  
Műszakilag megengedett össztömeg
Engedélyezett össztömeg (KRESZ) 
Oldalfal vastagsága 
Padlóvastagság
Méretezésnél használt gumiméretek
- Tandem tengellyel
- Tridem  tengellyel 455/45 R 22,5 

*  A keverőcsiga térfogatával csökkentett tényleges hasznos térfogat 

Monitor a tolatókamerához

Aprítókés gumósokhoz
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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
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