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Wóz paszowy

Verti-Mix „Nowej generacji“

Dlaczego mieszać pokarm?
 dzięki jednorodnie wymieszanym składnikom zwierzęta 
 nie mogą wybierać sobie poszczególnych jego elementów
   Wyższa wydajność mleka i lepsza jego jakość
   wszystkie zwierzęta są optymalnie zaopatrzone i 
   jednocześnie mniej podatne na choroby 
  Zdrowe, mocne zwierzęta o wysokiej wydajności   
 Oszczędność czasu i ułatwienie pracy 
 Kontrola racji pokarmowych przy pomocy urządzeń ważących  
 Możliwość wykorzystania niedrogich produktów 
 ubocznych z przemysłu

Verti-Mix „Nowej generacji“
Z pewnością docenią Państwo jego 
zalety…
1. Jakość mieszania
…ponieważ tylko optymalnie 
odżywione krowy są zdrowe i wydajne!
2. Zwinność
…ponieważ potrzebuje mniej paliwa!
3. Elastyczność
… ponieważ to maszyna powinna być 
dopasowana do gospodarstwa!
4. Niezawodność
…ponieważ zwierzęta trzeba karmić 
przez 365 dni w roku!

Prosimy korzystać z naszego ponad 20 
letniego doświadczenia w technice 
karmienia zwierząt i zostać jednym z 
naszych gospodarstw referencyjnych, 
których obecne mamy około 20.000!
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Nadstawki
Nadstawki o dwóch różnych wysokośc-
iach gwarantują dopasowanie 
wozu paszowego Verti-Mix 
do najróżniejszych 
potrzeb rolników.

Ślimak mieszający - Vario
Otrzymywanie jednorodnych pasz 
oraz zróżnicowanie  ze względu na 
różne wielkości noży.

Urządzenie ważące
Różne modele umożliwiają 
optymalną kontrolę i dokładne 
karmienie. 

Dyszel
Wąski a zarazem zwinny. Łatwość w 
zmianie z zaczepu górnego na dolny jak 
również dopasowaniu wysokości.

Indywidualne 
warianty wysypu
Najróżniejsze warianty wysy-
pu zapewniają optymalne 
rozłożenie pokarmu w oborze. 

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 



Ślimak mieszający Vario - 
Zmienność i wytrzymałość w 
jednym celu
Za sprawą opatentowanego usta-
wiania noży ślimak mieszający Vario 
można każdorazowo optymalnie 
dopasować do aktualnych warunków 
pracy. Solidna i trwała przekładnia 
kątowa zapewnia wytrzymałość mas-
zyny nawet w trudnych warunkach.

Wydajne magnetyczne zabez-
pieczenie przed metalowymi 
ciałami obcymi 
Metaliczne ciała obce mogą znajdować 
się zarówno w kiszonce jak i w zakupi-
onym pokarmie a co za tym idzie mogą 
wyrządzić dużo szkody w stadzie.  
System magnesów firmy Strautmann 
(opcjonalnie) zamontowany 
bezpośrednio na ślimaku mieszającym 
zapewnia optymalne bezpieczeństwo 
dla zdrowia zwierząt. 
System montowany jest w taki sposób, 
że ma bezpośredni kontakt z miesza-
nym pokarmem i dzięki czemu może 
on jeszcze efektywniej pracować.  

plon po  14-dniowej pracy naszych 
magnesów (obrączka jako referencje na 
rysunku po prawej na dole)

Ze specjalnym wariantem noży 
Ślimak mieszający Vario mogą Państwo 
dopasować do potrzeb swojego gos-
podarstwa:

• nóż do słomy 
(długi/krótki)

• nóż do balotów

• nóż do owocówv
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Ślimak mieszający Vario – 
wszystko potrafiący

Wóz paszowy

Wozy paszowe Verti-Mix firmy Strautmann 
znacząco przyczyniają się do wzrostu wydajności w nowoczesnych 
gospodarstwach. Perfekcyjna geometria mieszalnika i ślimaka 
mieszającego zapewniają :
 optymalną strukturę pokarmu 
 jednorodne mieszanie
 energooszczędne krótkie czasy mieszania

Doskonała jakość mieszania i sprawdzona 
zwinność zapewniają absolutną efektyw-
ność w każdych warunkach.

Prosimy pytać o wyposażenie ślimaka 
mieszającego Vario z Heavy-Duty  z 
20 mm zwojami dla wyższych o  50 
% przestoi (= 50 % mniejsze koszty 
zużycia).

 założenie: grubość końcowa przed 
wymianą ślimaka mieszającego  5 mm, 
a więc 15 mm materiału zużywającego 
się  Heavy-Duty, w stosunku do 10 mm 
w standardzie.

Solidny rdzeń 
Rdzeniem ślimaka mieszającego  Vario 
jest solidna i trwała przekładnia.   Dzięki 
dużym łożyskom stożkowym, podwójnemu 
uszczelnieniu  i dużej komorze  olejowej 
uzyskano stabilność oraz wydłużono okresy 
konserwacji.

Efektywne przemieszanie
Za sprawą integracji ślimaka 
mieszającego i mieszalnika osiągnięto 
szybkie i jednorodne wymieszanie 
składników pokarmu.

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 
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Chcą Państwo powiększać gospodarstwo 
– Państwa Verti-Mix również rośnie
Opatentowane tłoczenie pojemnika na górnym rancie  mieszalnika 
nadaje wozowi paszowemu firmy Strautmann dodatkowej sztywności. 
Tworzy to podstawę dla zmiennych nadstawek mieszalnika, dzięki 
którym mogą Państwo  dopasowywać pojemność mieszalnika do 
aktualnych potrzeb gospodarstwa. 

Zalety:
 zwinne, dopasowane do gospodarstwa zwiększanie    
pojemności mieszalnika
 maksymalna stabilność mieszalnika dzięki tłoczeniom
 rozłożenie wszystkich komponentów dla maksymalnej    
pojemności

Właściwy  Verti-Mix für dla Państwa potrzeb...

 W zależności od racji pokarmowej, karmienie 6-8 krów  
 na m³ przy dziennym 1 razowym wysypie pokarmu. 

 Regulacja pojemności przy pomocy nadstawek 
 mieszalnika

 Maszyna podstawowa   Pojemność podstawowa  Pojemność z     Pojemność z 
                         Nadstawkami 180 mm   Nadstawkami 360 mm 

 Verti-Mix 951 7,5 m³ 8,5 m³ 9,5 m³

Verti-Mix 1251 10 m³ 11 m³ 12,5 m³

Verti-Mix 1651 13,5 m³ 15 m³ 16,5 m³

 Dalsze wysokości nadstawek na indywidualne zapytania 

Nadstawki 180 mm     Nadstawki 360 mm

Optymalne wykorzystanie 
pojemności mieszalnika
W zależności od indywidualnych 
warunków i powierzchni gospodarstwa 
można wybierać pomiędzy różnymi 
wariantami wysokości maszyny.

Pierścień przeciwwysypowy znajdujący 
się wewnątrz maszyny dla optymalne-
go wykorzystania mieszalnika w obo-
rach  z niskimi przejazdami. 

W przypadku kombinacji z nadstaw-
kami prosimy nadal używaż pierżcienia 
przeciwwysypowego. Wymieniona 
jest jedynie oprawka.

VM 1651
13,5 m3

VM 1251
10 m3

VM 951
7,5 m3

VM 951
8,5 m3

VM 951
9,5 m3

VM 1251
11 m3

VM 1251
12,5 m3

VM 1651
15 m3

VM 1651
16,5 m3

Nadstawki 180 mm Nadstawki 360 mmBez nadstawek

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 



Futtermischwagen
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Wóz paszowy z serii Verti-Mix Double wyróżnia się przede wszystkim dzięki  dużej 
pojemności przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych wymiarów.
Za sprawą innowacyjnego pomysłu nadstawek wóz paszowy można dopasowywać 
do rosnących potrzeb gospodarstwa
	 2 ślimaki mieszające Vario
	 Opcjonalnie dostępny z systemem magnesów dla optymalnego zdrowia zwierząt
	 Dostępny również z osią tandemową

Właściwy wóz paszowy Verti-Mix dla Państwa potrzeb...
Maszyna podstawowa  Pojemność podstawowa  Pojemność z nadstawkami   Pojemność z nadstawkami
   180 mm   360 mm
  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 

Podwójnie dobry – wóz 
paszowy  z dwoma ślimakami 
mieszającymi

VM 1501 D
12 m³

VM 1801 D
14 m³

VM 2401 D
19 m³

VM 3101 D
25 m³

VM 1501 D
13,5 m³

VM 1801 D
16 m³

VM 2401 D
21,5 m³

VM 3101 D
28 m³

VM 1501 D
15 m³

VM 1801 D
18 m³

VM 2401 D
24 m³

VM 3101 D
31 m³

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 
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Wóz paszowy

Warianty wysypu – pasujące 
do Państwa gospodarstwa

W przypadku stronnych wysypów  asymetryczne ułożenie 
otworów wysypowych zapewnia optymalne wynoszenie pokarmu.
  luźny, równomierny pokos
  w optymalnym miejscu wozu paszowego, w stosunku do kie 
 runku przepływu materiału w mieszalniku
  brak przejeżdżania maszyną po pokarmie

Spośród wielu wariantów wysypu prosimy wybrać odpowiedni 
dla Państwa gospodarstwa. 

Oszczędzające pokarm 
złożenie do koryt przy pomocy 
przestawianej ślizgawki wysy-
powej 
Stronne wysypy wspierane są przez 
przestawianą ślizgawkę wyspową.  

Mechanicznie uruchamiana ślizgawka 
wysypowa przed drzwiami zasuwy.

 ... jeżeli zasuwa jest zamknięta to 
przestawia się w pozycję postojową  
– resztki pokarmu ześlizgują się 
na taśmę a nie spadają na drogę 
przejazdową w oborze. 

 … zapewnia składowanie pokarmu 
poza torem jazdy maszyny – koła nie 
przejeżdżają po wysypanym  pokar-
mie 

Opcjonalnie ślizgawka wysypowa 
może być uruchamiana hydraulicznie. 

Wysyp w wąskich gankach
Dla komfortowego karmienia również 
w wąskich gankach zasuwa stronna 
może zostać umieszczona za kołami. 

Pokarm zostaje luźno rozłożony za 
kołami jednostronnie lub 
obustronnie. *

Wysyp tył po środku
Dla przygotowania premiksów pas-
zowych lub centralnego wysypu 
pokarmu do koryta firma Strautmann 
oferuje wysyp tył po środku.*

*niedostępne dla  Verti-Mix-L

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 
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Wóz paszowy

Taśma C –  dla pełnej 
zmienności użytkowania 

Przesunięcie poprzeczne w 
lewo i w prawo 
Każdorazowe przesunięcie o 40 cm; 
dzięki czemu ułatwione karmienie 
w korytach, do których nie da się 
całkowicie podjechać. Przy czym 
uszczelnienie przeciwnej strony przy 
pomocy huśtawki taśmy C.

Użytkowanie jako przenośnik 
po wysokości
Dzięki ustawieniu taśmy C na 
wysokości do 60cm również z 
łatwością można wypełnić koryta 
leżące wyżej.  
 

Użytkowanie jako przenośnik 
taśmy poprzecznej
Składowanie pokarmu przy ziemi z 
lewej lub prawej strony. Elektryczne 
ustawianie prędkości taśmy umożliwia 
dopasowanie do indywidualnych 
warunków obory.

*niedostępne dla  Verti-Mix-L

Maksymalna zwinność karmienia dzięki taśmie C
Taśma C specjalnie stworzona przez firmę Strautmann dla karmienia w wysokich korytach może być  - 
bezpośrednio z ciągnika - dostosowywana do różnych warunków pracy.*

Przenośnik taśmy poprzecznej        
                       firmy Strautmann 

Wygodne wynoszenie
Przenośnik taśmy poprzecznej wielokrotnie 
sprawdzony przez firmę Strautmann wysy-
puje paszę (przy wysypie przód)– za sprawą 
otwartej konstrukcji jest doskonale widoczny 
dla kierowcy zarówno z prawej jak i z lewej 
  strony do kierunku jazdy.

      Zmienne prędkości taśmy dostępne z różnymi silnikami, lub bezpośrednia 
         możliwość ich przestawiania, umożliwia dopasowanie odległości 
           składowania pokarmu  bezpośrednio  przed korytem . Sprawdzone rolki 
              przenośnika zapewniają wysoką przyczepność rolek napędu i 
                 bezpoślizgowe przenoszenie mocy. Otwarte rolki przenośnika 
                    zapobiegają nagromadzeniu się materiału pod rolkami  i za sprawą 
                       łagodnego odchylenia taśmy podwyższają okres użytkowania t
                          aśmy transportowej.

 Hydraulicznie otwierane przedłużenie taśmy dostarc
 zane na  indywidualne zamówienia. 

+ 40 cm

+ 40 cm

60 cm

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 
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Wóz paszowy

Boksy -Management 
Verti-Mix

Dodatkowe wykorzystanie wozu paszowego 
Verti-Mix poprzez zastosowanie jako urządzenia 
wyściełającego 
2 kg ściółki potrzebuje na dzień wysoko wydajnościowa 
krowa – przy 100 krowach jest to więcej niż 6 ton 
ściółki na miesiąc. Dzięki opcjonalnemu dodatko-
wemu wyposażeniu  wóz paszowy Verti-Mix można 
wykorzystać również do takich prac gospodarczych. 

Dmuchawa do słomy*
Ślimak mieszający Vario bezproblemowo rozdrabnia baloty ze 
słomy. Hydraulicznie napędzana dmuchawa do słomy wyrzuca 
słomę na odległość do 15m.  Obracanie wieżyczki oraz przestawi-
anie klapy tylnej dostępne jest w wersji elektrycznej lub manual-
nej (bezpośrednio z ciągnika).**

*niedostępne dla Verti-Mix-L
**Dmuchawa do słomy dostępna tylko w wyposażeniu z wysypem tył 

Walce wyściełające*
Im czystszy i wolniejszy od zarazków 
jest boks krowy tym zwierzę jest  
zdrowsze. Do wyściełania boksów 
idealnie nadaje się słoma,  torf, trociny 
jak również wapno. Po wymieszaniu 
w mieszalniku materiał wyściełający 
zostaje wyrzucony przez walce do 
boksów – wygodnie i  niezawodnie dla 
maksymalnego komfortu zwierząt i 
zdrowia wymion.

*Tylko w połączeniu z obsługą elektryczną 

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 
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Wóz paszowy

Ważenie i obsługa – mają 
Państwo szeroki wybór

Warianty obslugi firmy 
Strautmann
Również w przypadku obsługi 
maszyny firma Strautmann ofe-
ruje szeroki wybór wariantów 
w zależności od warunków i 
życzeń  klienta. Wybór sposobu 
obsługi zależy tylko i wyłącznie 
od użytkownika.

Urządzenia ważące
Urządzenie ważące to jedna z ważniejszych części wozu paszowego. Tylko dzięki dokładnemu 
odważeniu ilości poszczególnych komponentów  można w pełni wykorzystać ekonomiczność wozu 
paszowego.

1. Bezpośrednie podłączenie do  
 ciągnika
Przesłanki:
 w zależności od funkcji podwójne 
 go działania urządzenia sterującego 
 sensowny, jeżeli:
 ... ciągnik żadko jest od maszyny  
 odczepiany 
 ... wóz paszowy wyposażony jest  
 tylko w wysyp stronny

2. Obsługa poprzez cięgła   
 Bowdena
Przesłanki:
 Podwójnie działające urządzenie 
 sterujące w ciągniku lub alternaty-
 wnie urządzenie sterujące z bie-
 giem wstecznym 
 sensowny, jeżeli:
 ... do maszyny podłączony będzie  
 ciągnik starszego typu z niewielką  
 ilością urządzeń sterujących

3. Obsługa elektryczna
 Przesłanki:
 l Podwójnie działające urządzenie  
 sterujące w ciągniku lub alternaty-
 wnie urządzenie sterujące z 
 biegiem wstecznym 
 sensowny, jeżeli:
 ... klient życzy sobie wygody i   
 zwiększonej wydajności

Digi-Star EZ 2500 V

 Zbiorcze urządzenie ważące
 Częściowe zerowanie 
 Wyświetlanie czasu mieszania
 6 cyfr o wysokości 43mm  
 w 254 mm x h 188 mm x d 127 mm
 

Digi-Star EZ 3600 V

 Programowane urządzenie ważące  
 z możliwością przenoszenia danych 
 20 receptur 
 99 komponentów 
 6 cyfr o wysokości 43mm  
 Przedstawienie komponentów   
 jako przewijany tekst
 w 262 mm x h 183 mm x d 127 mm

Digi-Star CC 400

 Dodatkowy wyświetlacz w   
 połączeniu z  EZ 2500 V or EZ 3600  
 V (wireless)
 6 cyfr o wysokości 43mm  
 Przedstawienie komponentów 
 jako przewijany tekst
 zasięg do 300 m 
 w 185 mm x h 135 mm x d 80 mm

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 
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Wóz paszowy

Indywidualne warianty 
wyposażenia

19/45-17  (18 PR)   10.0/75-15.3 (18 PR  400/60-15,5 (14 PR)   400/45 L 17.5  400/60-15,5 (18 PR)

      

26 x 8.0-14 (16 PR)  8.15-15 (14 PR) Zwilling    505/50 R 17     435/50 R 19,5  250-70-15.5 (18 PR)

Zaczep górny 40 mm Lejek załadowczy dla składników mineralnych Kamera dla jazdy wstecz & Reflektor roboczy

Monitor dla kamery dla jazdy wstecz

Hydrauliczne przeciwostrzaManualne przeciwostrza

Zakrzywione oko dyszla 40 mm Nóż do owoców

OświetlenieZaczep K80 System magnesów

Element obsługi z potencjometremOko dyszla 50 mm (niedostępne w Niemczech)

Ogumienie dla każdych warunków 

Przedłużenie taśmy

Silniki hydrauliczne – w zależności od 
użytkowania mają Państwo do wyboru 
najróżniejsze silniki

Oprogramowanie dla urządzenia ważącego  (tutaj z AV50) Urządzenie ważące z 
sygnalizatorem

Urządzenie ważące z anteną 
& lampa sygnalizacyjna

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 
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Wóz paszowy   Dane techniczne 

Wóz paszowy Verti-Mix 951 / 1251 / 1651 
Dane techniczne 
Typ    VM 951   VM 1251   VM 1651
Wykorzystywana pojemność* m³ 7,5 8,5 9,5 10,0 11,0 12,5 13,5 15,0 16,5

Wymiary          

Wysokość nadstawek m - 0,18 0,36 - 0,18 0,36 - 0,18 0,36

 - Długość z przenośnikiem taśmy poprzecznej przód m  5,30   5,50   5,75

 - Długość z przenośnikiem taśmy poprzecznej tył 1) m  4,90   5,04   5,17

 - Długość bez przenośnika taśmy poprzecznej m  4,65   4,87   5,10

 - Szerokość z przenośnikiem taśy poprzecznej m  2,16   2,28   2,42

 - Szerokość z jednostronnym wysypem m  2,26   2,38   2,52

 - Szerokość z obustronnym wysypem m  2,36   2,48   2,62

Wysokość około m 2,31 2,49 2,67 2,72 2,90 3,08 2,92 3,10 3,28

Dopuszczalna masa całkowita kg 7.000 7.000 7.000 9.000 9.000 9.000 11.400 11.400 11.400

Masa własna z przenośnikiem taśmy poprzecznej          

około kg kg 3.200 3.260 3.300 3.800 3.860 4.150 4.840 4.900 5.000

Rozstaw kół m  1,50   1,60   1,72

Szerokość zewnętrzna kół m  1,77   1,87   2,22
Wysokość wysypu (mierzona do dolnego 
brzegu blachy uszczelniającej) m  0,75   0,87   0,74

Grubość ścian mieszalnika mm  8   8   8

Płyta podłogowa mm  18   20   20

Wymiary z ogumieniem   10.0/75-15.3   400/60-15.5   8.15-15

Ogumienie i jego wpływ na wysokość maszyny 

10.0/75-15.3  (18 PR) m 2,31 2,49 2,67 - - - - - -

26 x 8.0-14 (16 PR) r.e.   m  2,23  -  - - - - - - -

z odciążeniem do dopuszczalnej masy całkowitej:  kg 6.260

250-70-15.5 (18 PR)  m 2,32 2,5 2,68 2,61 2,79  - - - -

z odciążeniem do dopuszczalnej masy całkowitej:   kg     8.500 

400/45 L 17.5 m  2,38 2,56 2,74 2,67 2,85 3,03 3,00  -  -

z odciążeniem do dopuszczalnej masy całkowitej:  kg        10.600

400/60-15,5 (14 PR) m 2,43 2,61 2,79  -  -  - - - -

400/60-15,5 (18 PR)  m  - - - 2,72 2,90 3,08 3,05 -  -

z odciążeniem do dopuszczalnej masy całkowitej:  kg        9.660

8.15-15 (14 PR) ogumienie bliźniacze m - - - 2,58 2,76 2,94 2,92 3,10 3,28

19.0/45-17  m - - - 2,72 2,90  - - - -

z odciążeniem do dopuszczalnej masy całkowitej:  kg     8.320 

215/75R17.5 (133) ogumienie bliźniacze m - - -  -  -  - 2,97 3,15 3,33

505/50 R 17 (146G) m -  - 2,77 2,95 3,13 - - -

435/50 R 19.5 m - - - 2,76 2,94 3,12 3,12 3,30 3,48

Warianty przekładni i zapotrzebowanie na moc [kw / PS]

Typ  U/min   VM 951   VM 1251   VM 1651
Bez przekładni zmianowej 26 29/39 32/43 35/47 41/56 43/58 46/62 - - -

Z przekładnią zmianową 17,3/26 21/28 23/31 25/34 29/39 31/42 33/45 - - -

Bez przekładni zmianowej 30 36/49 39/53 42/57 55/75 57/78 60/81 - - -

Z przekładnią zmianową 20/30 26/35 28/38 30/41 39/53 41/56 43/58 - - -

Bez przekładni zmianowej 20 26/35 28/38 30/41 - - - - - -

Bez przekładni zmianowej 34 - - - - - - 73/99 81/110 89/121

Z przekładnią zmianową 19/34 - - - - - - 45/62 50/68 55/75
1) +90 mm ze światłem

Wóz paszowy Verti-Mix 951-L - 1251-L
Dane techniczne
Typ   VM 951-L  VM 1251-L
Wykorzystywana pojemność* m³ 7,5 8,5 9,5 10,0 11,0 12,5

Wymiary       

 - Długość  m 4,85 4,85 4,85 4,87 4,94 4,98

 - Szerokość z jednostronnym wysypem m  2,30   2,42

 - Szerokość z obustronnym wysypem m  2,44   2,56

 - Wysokość** m 2,10** 2,28** 2,46** 2,39** 2,57** 2,75**

Dopuszczalna masa całkowita kg 6310 6850 7430 8050 8730 9380

Masa własna około kg 3410 3470 4060 3990 4050 4140  

Rozstaw kół m  1,65   1,65

Szerokość zewnętrzna kół m  1,90   1,90

Wysokość wynoszenia** m  0,54   0,54

Grubość ścian mieszalnika mm 8 8 8 8 8 8

Płyta podłogowa mm 18 18 18 20 20 20

Wymiary z ogumieniem   250/70-15.5   250/70-15.5

* pojemność rzeczywista; od pojemności odjęto ślimaki       
Rysunki, dane techniczne oraz wagi mogą ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju 
konstrukcyjnego i dla dostawy są niezobowiązujące.
       

Warianty przekładni i zapotrzebowanie na moc [kw / PS]

Typ  U/min  VM 951-L    VM 1251-L

Bez przekładni zmianowej 26 29/39 32/43 35/47 41/56 43/58 46/62

Z przekładnią zmianową 17,3/26 21/28 23/31 25/34 29/39 31/42 33/45

Bez przekładni zmianowej 30 36/49 39/53 42/57 55/75 57/78 60/81

Z przekładnią zmianową 20/30 26/35 28/38 30/41 39/53 41/56 43/58

Ogumienie i jego wpływ na wysokość maszyny **

Typ    VM 951-L    VM 1251-L

10.0/75-15.3  (18 PR) m 2,18 2,36 2,54 - - -

26 x 8.0-14  (16 PR) r.e. m 2,05 2,23 2,41 - - -

250-70-15.5 (18 PR) m 2,10 2,28 2,46 2,39 2,57 2,75

400/60-15,5 (18 PR) m 2,16 2,34 2,52 2,45 2,63 2,81

8.15-15 (14 PR) tvilling m 2,09 2,27 2,45 2,38 2,56 2,74

** Zmiana posycji osi daje możliwość zmiany wysokości od +6 cm (wersja wysoka) względnie -6cm (wersja niska) . 
W momencie dostawy oś zawsze ustawiona jest w pozycji środkowej  (wymiary tak jak opisane wyżej).

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 
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Wóz paszowy                                       Dane techniczne 

 zastrzeżone zmiany techniczne  zastrzeżone zmiany techniczne 

Wóz paszowy Verti-Mix 1501-2401Double
Dane techniczne
Typ    VM 1501 Double   VM 1801 Double   VM 2401 Double
Pojemność * m³ 12,0 13,5 15,0 14,0 16,0 18,0 19,0 21,0 24,0

Wymiary           

Wysokość nadstawek m - 0,18 0,36 - 0,18 0,36 - 0,18 0,36

 - Długość z przenośnikiem taśmy poprzecznej przód m  7,01    7,4   7,76

 - Długość z przenośnikiem taśmy poprzecznej tył 1) m  6,61   6,98   7,27

 - Długość bez przenośnika taśmy poprzecznej m  6,34   6,71   7,06

 - Szerokość z przenośnikiem taśmy poprzecznej  m  1,96   2,16   2,28

 - Szerokość z wysypem jednostronnym  m  2,06   2,26   2,38

 - Szerokość z wysypem obustronnym m  2,16   2,36   2,48

Wysokość około m 2,35 2,53 2,71 2,37 2,55 2,73 2,66 2,83 3,01

Dopuszczalna masa całkowita  

- z przenożnikiem tażmy poprzecznej  kg 5.500 5.550 5.600 6.100 6.150 6.200  7.300 7.350 7.400 

- z wysypem obustronnym kg 5.300 5.350 5.400 5.900 5.950 6.000  7.100 7.150 7.200  

Rozstaw kół  m  1,52   1,52   1,74

Szerokość zewnętrzna kół m  2,03   2,03   2,25

Wysokość wynoszenia m  0,79   0,81   0,81

Grubość  ścian mieszalnika mm  8   8   8

Grubość podłogi mieszalnika  mm  18   20   20

Wymiary z ogumieniem           

- oś pojedyncza   215/75-17,5   215/75-17,5   -

- os tandemowa      -   235/75-17,5   

Ogumienie i jego wpływ na wysokość maszyny         

Ogumienie oś pojedyncza            

8.15-15 (14 PR) ogumienie bliźniacze m 2,3 2,48 2,66 2,34 2,52 2,7 - - -

Wysokość pojazdu przy środkowej pozycji osi  m 2,28 2,46 2,64 - - - - - -

215/75-17,5 ogumienie bliźniacze m 2,35 2,53 2,71 2,37 2,55 2,73 - - -

Wysokość pojazdu przy środkowej pozycji osi  m 2,34 2,52 2,7 - - - - - -

435/50R 19.5 m 2,51 2,69 2,87 2,52 2,70 2,88 - - -

Wysokość pojazdu przy środkowej pozycji osi  m 2,47 2,65 2,83 - - - - - -

400/60-15,5 m 2,43 2,61 2,79 - - - - - -

    Odciążenie: 10500 kg  - - - - - -

Wysokość pojazdu przy środkowej pozycji osi  m 2,38 2,56 2,74 - - - - - -

          Odciążenie: 10800 kg  - - - - - -

235/75 R 17,5 m        2,66 284 3,02

Ogumienie oś tandemowa           

10,0/75-15,3 m - - - 2,38 2,56 2,74 - - -

400/60-15.5 m - - - 2,51 2,69 2,87 2,8 2,98 3,16

Odciążenie  kg     12800 kg   17800 kg

435/50 R 19.5 m - - - 2,53 2,71 2,89 2,81 2,99 3,17

Odciążenie  kg     12800 kg   17800 kg
Warianty przekładni i zapotrzebowanie na moc [kw / PS]        

Typ U/min  VM 1501 Double   VM 1801 Double VM   2401 Double

Bez przekładni znamionowej   26 62/84 70/95 78/106 83/113 91/124 99/135 - - -

Z przekładnią znamionową 14,4/26 38/52 43/58 48/65 51/69 56/76 61/83 67/91 72/98 77/105

Bez przekładni znamionowej   30 81/110 89/121 97/132 104/141 112/152 118/160 - - -

Z przekładnią znamionową 16,7/30 50/68 55/75 60/82 64/87 69/94 73/99 83/113 88/120 93/126

             
1) +90 mm ze światłem


