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Nerezavějící plastové dno
pro snadné vyprazdňování

Přední čelo s   
hydraulickým sklápěním

Mechanická 
indikace 
zadního čela
pro snadnou kontrolu

Vůz na řezanku

Robustní & výkonný
Strautmann Giga-Trailer 
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Strautmann 
Giga-Trailer „02“
Osvědčený vůz na řezanku
Vůz Giga-Trailer od firmy 
Strautmann doznal zásadních 
změn a nyní se představuje 
v lehčím, jednodušším a 
robustnějším provedení.

   Maximální objem
   Snadná manipulace
   Rychlé vyprazdňování

Obsah
Od nástavby až po podvozek   4-5

Chytré dávkování & ovládání    6

Technické údaje  7

Dávkovací válce coby 
volitelné vybavení 
pro rovnoměrné 
vyprazdňování

Nástavba coby 
volitelné vybavení                  
pro zvýšení přepravního 
objemu 
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Vůz na řezanku

Efektivní zakrytí ložného prostoru
    Snadné hydraulické ovládání
    Bezpečná přeprava řezanky beze ztrát

Výkonný pohon dopravního dna
   Posuvový mechanismus instalovaný uprostřed
   Hydraulický pohon přes dva dieselové motory
    Mechanický pohon u vozů s dávkovacím agregátem 

(hydraulický pohon na přání)

Robustní podlahový dopravník
    Desky dna z plastu pro optimální klouzání řezanky
     Řetězy z kruhové oceli s lištami s velkým záběrem 

zajišťují rovnoměrný posuv řezanky
    Automatické napínáky řetězu

Stabilní konstrukce
    Celoocelová nástavba s 

vyztuženými klanicemi
     Příčná trubka pro dodatečné 

zajištění stability
 

Praktické přední čelo
    S hydraulickým sklápěním
     Nižší překládací výška při 

sklizni
     S mechanickou indikací   

zadního čela

Vstupní dvířka ve výšce 
řidiče
     Na přání u strojů bez    

dávkovacích válců
    Sériově u dávkovacích vozů
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Robustní provedení a dlouhá životnost 
Od nástavby až po podvozek 
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Tandemový boogie podvozek 
   U vozu Giga-Trailer 4002
   Parabolické odpružení
   Přípustná celková hmotnost 20 t, popř. 21 t

Úzká oj
    Maximální rejd pro optimální manévrování
    Horní připojení s vlečným okem je u GT 4002 sériové 

(spodní připojení na přání)
     U GT 4602 & GT 5402 je spodní připojení se závěsem 

K80 sériové

Hydraulický tandemový podvozek
   U vozu Giga-Trailer 4602
   Hydraulické vyrovnávání náprav
   Přípustná celková hmotnost 24 t
    Hydraulické odpružení pro maximální jízdní   

komfort na přání

Komfortní odpružení oje
   Sériově
   Silentbloky zajišťují spolehlivé odpružení
    Hydraulické odpružení oje na přání u vozů   

GT 4602 & GT 5402

Hydraulický podvozek Tridem
   U vozu Giga-Trailer 5402
   Nižší tlak na půdu
   Přípustná celková hmotnost 34 t
    1. a 3. náprava s elektrohydraulickým   

nuceným řízením
     Hydraulické odpružení pro maximální jízdní  

komfort na přání

Elektronické nucené řízení
   U GT 4002 & 4602 na přání
   U GT 5402 sériově
   Pro vysoký jízdní komfort a bezpečnost
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Rychlé a snadné vyprazdňování
   Otevření celého zadního čela
    Mechanické zajištění zadního čela  

pro přepravu beze ztrát
   Dva dávkovací válce na přání
	Rovnoměrné ukládání na silu

Snadné přímé připojení
   Jednoduché & robustní provedení
   U GT 4002 & 4602 sériově
    Nastavení rychlosti posuvu dopravního dna 

prostřednictvím regulace průtoku oleje na traktoru

Přímé připojení 
        S přepínáním 2 rychlostí hydraulického 

škrabákového dna, vč. ovládacího panelu
       Na přání s elektronickým monitorováním  

zadního čela a event. dávkovacích válců

Elektrohydraulické komfortní ovládání
      Snadné & bezpečné ovládání
      U GT 5402 sériově
U hydraulického škrabákového dna:
      Plynulé elektrické nastavení rychlosti dopravního  

dna pomocí potenciometru
       Monitorování otáček s automatickým zastavením 

dopravního dna

Chytré dávkování
& ovládání

Varianty ovládání
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Vůz na řezanku Giga-Trailer (40 km/h)
Technické údaje
Typ   Giga-Trailer  Giga-Trailer Giga-Trailer
  4002 (DO) 4602 (DO) 5402 (DO)
Rozměry

Rozměry s pneumatikami    710/50 R 26,5 710/50 R 26,5 710/50 R 26,5
Celkové rozměry    
   Délka  m 8,42 9,98 11,30
   Šířka m 2,55 2,55 2,55
   Vnější šířka kol  m 2,81 2,81 2,81
   Výška*   m 3,79 3,84 3,84
Rozměry ložného prostoru 
   Délka m 6,92 8,21 9,76
   Šířka (kónická)    m 2,34 / 2,39 2,34 / 2,39 2,34 / 2,39
   Výška m 2,12 2,12 2,12
Příp. celková hm.        
     Spodní připojení  kg 21.000 24.000 34.000
Vlastní hmotnost   kg 6.400 (6.700) 7.800 (8.100) 10.300 (10.600)
Ložný objem  m³ 35,5 41,0 48,5
     vč. nástaveb 160 mm  m³ 38,0 44,0 52,0

* s nástavbou 160 mm                
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Pol-Strautmann

Mateřský závod firmy Strautmann v Bad Laer

Podnik B. Strautmann & Söhne GmbH 
u. Co. KG je středně velký rodinný 
podnik sídlící v okrese Osnabrück. V 
současné době je v jeho čele již třetí 
generace majitelů, kteří jej před 80 
roky založili. Ve druhém, moderně 
zařízeném výrobním závodu ve 
Lwówku (Polsko) vyrábí společnost 
Strautmann vedle jednotlivých stro-
jních komponent i součásti svého 
výrobního programu, do něhož patří 

sklápěcí přívěsy, vybírací silážní 
lopaty nebo vykusovače siláže.
Coby výrobce zemědělských strojů 
s širokým polem působnosti - krmné 
vozy, sběrací vozy, univerzální 
rozmetadla a přepravní technika i 
technika pro dávkování zařízení na 
výrobu bioplynu - je firma Strautmann 
kompetentním partnerem téměř pro 
každého zákazníka působícího v 
těchto průmyslových odvětvích.

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 
Bielefelder Straße 53  ·  D-49196 Bad Laer  ·  Tel.: +49(0)5424/802-0  ·  info@strautmann.com  ·  www.strautmann.com


